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ПРЕДГОВОР

Уважаеми колеги,
Пред вас е учебният комплект по музика за 3. клас на издателство 

„Булвест 2000“. Той съдържа познатите ви задължителни елементи: 
учебник, книга за учителя, звуконосители и електронен вариант на учеб-
ника. Те са съдържателно и технологично обвързани. Създаването им е 
съобразено с изискванията, посавените от ДОС и свързаната с тях учеб-
на програма по музика за 3. клас. 

В комплекта по музика за трети клас, както и при предходните за 
първи и за втори клас, ние, авторите, от позицията на действащи учи-
тели сме се постарали да ви предоставим педагогическа технология, уле-
сняваща вашата работа по отношение на поставената в програмата 
цел, свързаните с нея теми и компетентности като очаквани резулта-
ти от съдържанието. Надяваме се да оцените усилията ни да включим 
образователно съдържание, което да отговаря на реалностите в учеб-
ния час по музика за трети клас.

В представения комплект сме се старали да създадем интересни и 
съдържателни дейности, основаващи се на приемственост, системност 
и последователност. Прецизният подбор на музикаления материал, при-
тежаващ художествени достойнства, както и включване на оригинални 
песни, създадени специално за този учебник, се превръща в наше „кредо“, 
което неотменно следваме. 

От авторите
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СПЕЦИФИКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ 
ПРОЦЕС ПО МУЗИКА СПОРЕД УЧЕБНАТА 
ПРОГРАМА ЗА ТРЕТИ КЛАС

Два от принципите, които характеризират 
обучението по музика в трети клас, са последова-
телност и приемственост. Според авторите на 
програмата „Учебното съдържание е насочено към 
по-нататъшно надграждане на базисните знания и 
компетентности, които са натрупани в процеса 
на обучение в първи и втори клас“11. Съобразявай-
ки се с възрастовите особености на учениците, 
в учебната програма за трети клас е поставен 
акцент върху личната им позиция. Като същест-
вен фактор е отбелязан и личният им опит, на 
чиято основа се поставя овладяването на новите 
понятия. Важна характеристика на този процес е 
дейностният му характер, т.е. овладяването на 
новите знания и умения се реализира в условията 
на практическа дейност. В учебната програма е 
подчертано: „Разбирането на базисните знания за 
музиката, осмислянето и правилната употреба на 
основните понятия се осъществява в процеса на 
дейности като изпълнение на музика, възприемане 
на музика, импровизация на ритъм, без да се нато-
варват учениците с излишни теоретични дефини-
ции“2.

Сравнителният анализ на учебните програми 
за втори и трети клас показва присъствието на 
вече познати теми като: „Пеене на песни“, „Рит-
мичен съпровод“, „Слушане на музика“, „Елементи 
на музикалната изразност“ и т.н. Новата тема, 
която е акцент в образователното съдържание 
по музика за трети клас, е „Елементи на нотопи-
са“. Логично е с нея да бъдат свързани и част от 
новите понятия, които са включени и в някои от 
другите теми. Тяхното разпределение е предста-
вено в таблицата, която следва: 

Глобална тема Нови понятия 

Вокална и 
инструментална 
музика

– кларинет
– орган
– акордеон
– духови инструменти
– женски хор
– смесен хор

1 Учебна програма по музика за ІІI клас (общообразователна 
подготовка) https://www.mon.bg/bg/1689 
2 Пак там.

Глобална тема Нови понятия 

Метрум и размер – такт
– тактова черта
– размер

Елементи на 
нотописа

– нота
– пауза
– петолиние
– тонови имена
– ключ „сол”
– знак за повторение
– първи и втори път

Таблица 1. Глобални теми, съдържащи нови понятия, от 
учебната програма по музика за 3. клас

Важен акцент в учебната програма по музика 

за трети клас е представянето на възможни меж
дупредметни връзки чрез конкретни дейности на 
основата на ключови компетентности за учене 
през целия живот. По тази причина сме се поста-

рали да създадем конкретни възможности за реали-

зация на междупредметни връзки между музика и ос-

таналите учебни предмети по посока на следните 

компетентности от учебната програма:

 − компетентности в областта на българския 
език – извличане на конкретна информация от 

художествени текстове, каквито са тексто-

вете на песните, осмисляне на отношението 

„музикален звук (тон) – нота“ с помощта на 

отношението „звук – буква“, откриване чрез 

подходящи въпроси на изучени части на речта в 

текстове на песни, предоставяне на технология 

за овладяване на елементи на нотното писмо 

чрез честотен и семантичен принцип, които са 

в основата на овладяването на четенето и пи-

сането като средства за речево общуване; 

 − умения за общуване на чужди езици – чрез из-

пълнение на песни по избор на чужд език;

 − математическа компетентност и основни 
компетентности в областта на природни на
уки и технологии – осмисляне на отношението 

„музикален звук (тон) – нота“ с помощта на от-

ношението „число – цифра“; използване на мате-

матически релации в задачи от типа „музикална 

математика“ и др.;

 − дигитална компетентност – познаване на съв-

ременни музикални инструменти и др.; 

УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ПО МУЗИКА ЗА ТРЕТИ КЛАС
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 − умения за учене – събиране и използване на ин-

формация по време на дейности в изнесена обу-

чаваща среда – например при реализация на сце-

нарий за обичая лазаруване и др.;

 − социални и граждански компетентности – ос-

новаващи се на знания и умения, свързани с ли-

тературно обучение и обучение по учебния пред-

мет човекът и обществото, които се развиват 

чрез изразяване на лична позиция по отношение 

на исторически събития и личности и т.н.;

 − инициативност и предприемчивост, проявящи 

се чрез създаване на проекти за различни празни-

ци или обичаи – например за Трети март, Нова 

година, лазаруване;

 − културна компетентност и умения за изразя
ване чрез творчество, основаваща се на тан-

цови и ритмични импровизации, както и на меж-

дупредметни връзки с изобразително изкуство 

и фотография чрез използване на илюстрации, 

репродукци и фотографии;

 − умения за подкрепа на устойчивото развитие 
и за здравословен начин на живот, проявяващи 

се в изразяване на собствени позиции в дискусии, 

свързани с екология и здраве. 

Реализизацията на тези междупредметни връзки, 

на които се основават компетентности за учене 

през целия живот, не е спонтанен или еднократен 

акт. Тя се отличава с приемственост и последовател-

ност, постигнати чрез синхронизиране на образова-

телното съдържание в няколко направления, познати 

още от учебните комплекти за първи клас. А именно:

 − граматично, предоставящо възможности за 

работа върху писмената култура на учениците 

чрез музикални кръстословици, включващи поня-

тия от учебната програма;

 − лексикологично, предполагащо обогатяване на 

лексикалния запас на учениците в условията на 

музикалнообразователен процес, например чрез 

умения за подбор на подходящи словесни опреде-

ления за характер на музиката, отговор на въп-

роси, свързани със съдържанието на текстове на 

песни, отгатване на гатанки и др.;

 − визуализиращо, свързано с използване на модели 

и схеми при онагледяване на метрум, движение на 

мелодична линия, нотни стойности и разграниче-

ние на кратки и дълги тонови трайности и др. 

 − тематично, свързано с присъствие на сходни 
теми по музика и други учебни предмети.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТИПОВЕТЕ УРОЦИ, 
ПРЕДСТАВЕНИ В УЧЕБНИКА
Годишният брой на учебните часове е 48.
В зависимост от типа на урока препоръчител-

ното присъствие е, както следва:

– 24 часа за нови знания;

– 17 часа за затвърдяване на новите знания и за 
обобщение;

– 4 часа за наблюдение в извънучилищна обуча-
ваща среда; 

– 3 часа за диагностика на входно, междинно и 
изходно ниво.3

Една от отличителните черти на учебния ком-
плект по музика на издателство „Булвест 2000“ е 
ясната и изчистена структура на всеки от типо-
вете уроци. Всяка от частите в тях е обособена 
съдържателно и графично. Както в учебниците за 
първи и за втори клас, така и в настоящия е за-
пазена въвеждащата част на урока. Тя присъства 
чрез малка илюстрация в горната част на страни-
ците от уроците за нови знания. Вече е известно, 
че чрез нея е онагледена песен, най-често разучена в 
предходен час, която е подходяща за разпяване, за 
актуализиране на знания и умения, свързани с новия 
материал, и за създаване на емоционална атмосфе-
ра в часа. По преценка на учителя тя може да бъде 
променена предвид целите, които той си поставя, 
както и съобразно възможностите на учениците 
в класа. Ако реши да се възползва от авторското 
предложение, той ще намери в книгата за учителя 
описание на конкретните дейности на учениците, 
свързани с тази част както в урока за нови знания, 
така и в останалите видове уроци.

Тъй като структурата на отделните типове 
уроци е разгледана подробно в книгите за учителя 
за първи и втори клас, в тази част на изложението 
бихме искали да обърнем внимание върху съдържа-
телните аспекти на някои от уроците, включени 
в настоящия учебен комплект, и преди всичко на 
тези, свързани с усвояване на елементите на нот-
ното писмо.

Идеята и реализацията на този процес на нот-
но ограмотяване преминава като цветна нишка 
през целия учебник. Още на титулната му страни-
ца се появява илюстрация, чрез която се изпраща 
послание, че това няма да бъде скучна дейност за 
учениците. Това ще бъде игра. В нея ще участват и 
нотите, както и един забавен герой – йоркширски-
ят териер Бела. На следващата страница, заедно с 
обръщението към третокласниците, се появяват 
тоновете със своите имена, оживяващи под фор-
мата на весели, цветни изображения. 

3 Пак там



7

Представената педагогическа технология има 

за цел да постави основите на нотното ограмо-

тяване на третокласниците върху няколко съ-

ществени идеи.

1. Ключов фактор в този процес е опитът на 

учениците – музикален и комуникативно-речеви.

2. Водеща е идеята за разбирането на музи-

ката като език (Асафиев, Арановски, Медушев-

ски), следователно разбирането на този език се 

осъществява чрез „интонационната лексика“, 

представляваща своеобразна „музикална знако-

вост“, единиците на която имат закрепени в об-

щественото съзнание «значения» и способстват 

:конкретизацията“ на музикалното съдържание 

(Ефремова)4.

3. Осмислянето на музикалното съдържание и 

овладяването на начина за неговото означаване 

чрез елементи на нотното писмо са неразривно 

свързани. Подобно взаимодействие третокласни-

ците вече познават и то е свързано с овладяване 

на процесите на четене и писане като начини за 

речево общуване. 

4. Оттук следва, че за да разберат музикалния 

език и да овладеят основни елементи за неговото 

означаване, на третокласниците са необходими 

семантични (означаващи) ядра, които да са раз-

бираеми за тях, близки до светоусещането им, 

налични в музикалния им опит. 

5. Съществува разликата в процеса на озна-

чаване при двете езикови системи – музикална и 

речева. Докато вербалната (речевата) езикова 

система притежава относителна самостоятел-

ност на отделните семантични единици (думи-

те), семантиката на елементите в музикалния 

език има контекстуален характер. Определен му-

зикален знак, какъвто е например даден мелоди-

чен ход (музикалната интонация), може да бъде 

семантично натоварен в контекста на цялото 

произведение. Оттук следва, че за тази цел са не-

обходими музикални текстове. Тези от тях, кои-

то са най-близки и присъстват в музикалния опит 

на малките ученици, са песните.

4 Марчева, П. Теоретични аспекти на нотното ограмотя-
ване като проява на музикална интелигентност в услови-
ята на солфежна дейност. София: Авангард Прима, 2008, с. 
59.

6. Овладяването на елементите на нотописа 

е поставено върху отношението „музикален звук 

(тон) – нота“, аналогично на „звук – буква“ и „чис-

ло – цифра“.

Представените шест идеи са разработени в 

педагогическа технология, която е структури-

рана и реализирана чрез определен брой уроци за 

нови знания, за затвърдяване на знанията, за об-

общение. По подобие на речевото общуване за-

познаването с всеки нов тон или група тонове, 

както и с нотните знаци, чрез които се записват, 

се осъществява чрез текстове. Такива текстове 

в музикалната практика са песните. Като жанр, 

те се отличават с достъпност за децата. Спе-

циално за технологията са създадени седем ори-

гинални песни от композитора Петър Льондев по 

текст на Васка Ангелова. Тези песни имат не само 

дидактически характер, т.е. подчинени са на оп-

ределена образователна цел, но притежават не-

подлежаща на съмнение художествена стойност. 

В тях се съдържат конкретни мелодични ходове 

(музикални интонации). Ключовите съображения 

при създаването им са свързани с използване на 

основните принципи за речево ограмотяване – 

честотен и семантичен, въведени с новите учеб-

ни програми по БЕЛ.5 

Проявата на честотния принцип е свързана с 

включване на мелодични ходове, които са познати 

за третокласниците и имат определена честота 

в музикалния им опит. От своя страна те носят 

за третокласниците определено познато значе-

ние, което ги обвързва със семантичния принцип. 

Интонационната система за реализация на тех-

нологията е мажорно-минорната. В педагогическа-

та технология присъства и обединяващ сюжетен 

герой – кученцето Бела, което є придава игрови 

елемент.

Във всеки от уроците освен песните са пред-

ложени и произведения за възприемане, които са 

обвързани с песенния материал тематично, жа-

нрово и интонационно. 

Основните етапи при реализация на описаната 

технология, както и музикалният материал – пе-

сен за разучаване и произведение за възприемане, 

включени във всеки урок, са следните: 

5 Герджикова, М., С. Вълкова и др. Книга за учителя по българ-
ски език и литература за първи клас. София: Булвест 2000,  
с. 9.
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Таблица 2. Технологичен модел за овладяване на елементи на нотописа

Технологичен етап Музикален материал

1. Запознаване с ново понятие нота
Актуализиране на знания за основни нотни стойности

Приказките – М. Шоселова
Приказка за кларинет – Й. Крушев

2. Запознаване с ново понятие петолиние
Нотата – знак за височината и трайността на тона

Трите кофи – Р. Наков
Гласът на птиците – Ж. Ф. Рамо

3. Запознаване с ново понятие размер,  
размер –  2 
 4

Приятели с различни цветове – еврейска песен

4. Запознаване с тоновите имена Бела и веселите ноти – П. Льондев (I вариант)
Аз обичам да чета – Г. Тимев

5. Запознаване с ключ сол, 
тонове и ноти сол и до, тактова черта 

Гласът на гайдата – П. Льондев
Изпълнение на 100 каба гайди

6. Запознаване с тон и нота ре, знак за повторение Ре свири на тромпет – П. Льондев
Неаполитански танц – П. Й. Чайковски 

7. Запознаване с тон и нота ми, пауза, четвъртина и 
половина пауза

Гласът на кукувичката – П. Льондев
Кукувичка в гъстата гора – К. Сен-Санс

8. Запознаване с тон и нота фа, осмина нота, осмина 
пауза

Марш на Фа – П. Льондев
Марш из балета „Лешникотрошачката“ – 
П. Й. Чайковски

9. Запознаване тон и нота ла Песен на Ла – П. Льондев
Снежинки – С. Лазаров

10. Запознаване с тонове и ноти си и до – 2
Размер –  3 
 4

Си и До и танцуват валс – П. Льондев
Валс № 2 – Д. Шостакович

11. Затвърдяване на знанията Бела и веселите ноти – П. Льондев (II вариант)

Представената технология е реализирана чрез 
10 урока за нови знания, 9 – за затвърдяване на зна-
нията, и 2 – за обобщение. 

Алгоритъмът на действие в урок за нови знания 
съдържа следните етапи:

1. Разпяване с песен. 
В уроците за овладяване на нов тон и нота 

това е песента „Бела е веселите ноти“, в която се 
съдържат тоновите имена. Тази песен играе обе-
диняваща роля в цялата технология. Тя е създадена 
с текст, който има два варианта: единият – за 
началото, а другият – след като третокласници-

те овладеят предвидените в учебната програма 
нотни знаци и съответстващите им музикални 
звуци. Чрез нея учениците преговарят изучените 
до момента тонове, а с помощта на стълбицата 
си припомнят мястото им, както и последовател-
ността им. Чрез разпяването с песента „Бела и 
веселите ноти” се осъществява актуализиране на 
музикално-слуховите представи за тоновата реди-
ца, както и знанията за тоновите имена. По този 
начин се осъществява плавен преход към запознава-
не със съответните тонови височини.
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Таблица 3. Основни стъпки в процеса на запознаване с нов тон/нова нота

2. Разучаване на нова песен, съдържаща новия 
тон и съответна нота. Определяне на характер-
но музикалноизразно средство в нея. (Аналогично 
на работа върху сюжетна картина в буквара, чрез 
която се създават възможности за откриване на 
думи, съдържащи новия звук.)

3. Отделяне (отграничаване) на припева на 
песента чрез изпяване. (Аналогично на извеждане 
на изображения от сюжетна картина в буквара, 
свързани с думи, съдържащи новия звук.)

Припевите на всяка от тези шест песни, 
пряко свързани с тази педагогическа цел, са но-
тирани. Те съдържат както изучени до момента 
ноти, така и новия нотен знак, чрез които е оз-
начен конкретен мелодичен ход. Той е познат на 
третокласниците и съществува като слухова 
представа в съзнанието им. Чрез него ученици-
те се запознават с новия тон и съответния но-
тен знак. Неслучайно първият такъв мелодичен 
ход включва тоновете „сол – до“ и е обвързан 
със звукоподражание на гласа на гайда. Това са и 
първите два нотни знака, с които се запознават 
учениците. Този избор е резултат от следните 
съображения:
 − звукоподражанието „сол – до“ е познато на уче-
ниците още от първи клас чрез песента на П. Ха-
джиев „Хорце“ (с. 20 от учебника за първи клас);
 − изясняване на връзката „ключ сол – нота сол“, 

тъй като смятаме, че разделянето на тези два 
елемента в процеса на запознаване с елементи-
те на нотно писмо е нелогично. 
Освен изучените до момента ноти и новата 

нота в текстовете на припевите се съдържат и 
други елементи на нотописа, които присъстват 
като нови понятия в учебната програма – напри-
мер знак за повторение, пауза и др. 

4. Разпознаване на познати нотни знаци в нот
ния текст на припева на разучаваната песен.

5. Назоваване на тоновото име на новата нота 
и откриване на мястото му в музикалната стъл
бица в горната дясна част на страницата. Осмис
ляне на последователността на тоновете в нея.

6. Определяне на мястото на новата нота 
върху петолинието. (Учениците изписват в нот-
на тетрадка новата нота няколко пъти по пре-
ценка на учителя.) 

7. Възприемане на произведения, предвидени за 
часа, които са тематично, жанрово или интона
ционно обвързани с песента за разучаване, с цел 
наблюдение на богатството на музикалния език. 
Например в урока за запознаване с интонационно-
то ядро „сол – ми“ е включено изпълнение на гайди.

За улеснение на използването на представената 
педагогическа технология основните стъпки в нея 
представяме и таблично:

1.
Разпяване с песен, съдържаща тоновите имена – преговор на изучените до 
момента тонове и припомняне на мястото им в музикалната стълбица. 

2.
Разучаване на песен, съдържаща новия тон и съответна нота. Определяне 
на характерно музикалноизразно средство в нея.

3.
Отделяне (отграничаване) на припева на песента чрез изпяване, записан с 
нотен текст на страницата. 

4.
Разпознаване на познати нотни знаци в нотния текст на припева на разу
чаваната песен.

5.
Назоваване на тоновото име на новата нота и откриване на мястото му 
в музикалната стълбица в горната дясна част на страницата. Осмисляне на 
последователността на тоновете в нея.

6. Определяне на мястото на новата нота върху петолинието.

7.
Възприемане на произведения, предвидени в часа, които са тематично, жан
рово или интонационно обвързани с песента за разучаване с цел наблюдение 
на богатството на музикалния език.
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В уроците за упражнения 
се продължава усвояването 
на песните, разучени в часове-
те за нови знания. Учениците 
отново си припомнят и твор-
бите, които са слушали. Пред-
видени са задачи от различни 
познавателни нива, чрез кои-
то се затвърдяват знания и се 
продължава процесът на раз-
витие на уменията, свързани с 
овладяването на елементите 
на нотно писмо. Задачите са в 
различен формат, включител-
но и такива, предполагащи 
двойна логическа връзка. (Нап-
ример зад. 4 от предходния 
макет.) Включени са също му-
зикални кръстословици и ребу-
си, лабиринти и други забавни 
игрови техники.

В останалата част от 
уроците за нови знания и за 
упражнение се съдържат му-
зикални дейности, чрез кои-
то третокласниците се за-
познават и с другите нови 
понятия от учебната прог-
рама. По-голяма част от тях 
принадлежат към темата 
„Вокална и инструментална 
музика“. Продължава тради-
цията за въвеждането им из-
цяло на практическа основа, 
което определя и подбора на 
музикалния материал. 
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Уроците за затвърдяване 
на новите знания съдържат 
както задачи за упражнение, 
така и творчески задачи. Тях-
на отличителна черта е ус-
тановяване на взаимосвърза-
ността между придобитите 
до момента знания и новите, 
с които третокласниците се 
запознават в съответния час. 
Тъй като от малките ученици 
не се очаква да дефинират по-
нятия, от съществено значе-
ние е трансформирането на 
тези знания в умения. Създа-
дени са различни възможности 
за това: например чрез прило-
жение на наученото в други ус-
ловия, които могат да бъдат 
създадени чрез включване на 
различна музикална творба, 
чрез създаване на възможности за избор и аргумен-
тирането му и др. Възможности за ефективно 
затвърдяване на знания и умения, придобити до 
момента, могат да бъдат открити и реализира-
ни чрез музикалноритмична и танцова дейност.  

Известно е, че чрез уроците за обобщение се сис-
тематизират знанията по дадена глобална тема и 
се цели изграждане на умения за тяхното приложе-

ние. Самото название на този 
тип урок съдържа маркер, че 
основен акцент в него е позна-
вателността. Вече неведнъж 
ние, авторите на учебника, 
сме изразявали убедеността 
си, че съществен фактор при 
структуриране на този тип 
уроци е музикалното мислене. 
Безспорно, за да се развива то 
ефективно, е необходима кон-
кретна практическа дейност 
– изпълнителска, възприема-
телна, ритмична, танцова, 
творческа. Акцентите в уро-
ците за обобщение са поста-
вени върху извеждане на из-
вод, обобщаване, откриване 
на причинно-следствени връз-
ки. В учебника те имат след-
ните теми:

 − „Езикът на музиката“ – обобщение на знания за 
овладени до момента елементи на нотописа и 
приложение в практическа дейност;
 − „Магията на музиката“ – систематизиране на 
знания по темата „Авторска и народна музика“.
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Предвидените часове за на-
блюдение в извънучилищна сре-
да са 4 на брой.

Както в учебниците за пър-
ви и втори клас, така и в този 
за трети наблюденията са 
разработени като алтерати-
ва при невъзможност да бъдат 
осъществени в извънучилищ-
на среда. Темите им, както и 
една от основните дейности 
в тях, са:
 − „Есен“ – пресъздаване на 
природно описание чрез 
ритмична дейност;
 − „Националният празник на 
България“ – аргументация на 
избор, свързан с подбор на 
подходящи музикални твор-
би за празника;
 − Коледно-новогодишен кон-
церт – създаване, обсъждане на празнична прог-
рама и предложение за представянето є като 
благотворително мероприятие в дом за стари 
хора или детска градина;
 − „Пролетни празници“ – предложение на сценарии 
за пресъздаване на лазаруване от учениците.

Часовете за диагности-
ка на входно, междинно и 
изходно ниво предполагат 
установяване на равнище-
то на знания и умения на 
учениците в началото, края 
на първи срок и на учебната 
година. Всяка една от пред-
ложените задачи и в трите 
диагностични инструмента 
е съобразена с възрастовите 
особености, знанията и уме-
нията на третокласниците 
към съответния момент. Те 
са разработени в два вариан-
та – за учебника и работен 
лист, който се раздава на 
учениците. И трите диагнос-
тични форми се базират на 
приемственост с предходен 
и следващ етап. Създадена е 

възможност за обективно формиращо оценяване 
на постиженията на децата. 
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СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА 
ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА 
УЧЕНИЦИТЕ – ВХОДНИ, МЕЖДИННИ, 
ТЕКУЩИ И ИЗХОДНИ

Както е известно, процесът на оценяване в на-
чалното училище има формиращ характер. В зак-
лючителната част на уроците за затвърдяване на 
знанията, за обобщение, за наблюдение, както и за 
диагностика учителят има възможност за обрат-
на връзка по отношение на степента на овладява-
не на знания и умения на учениците от трети клас. 
Създадена е възможност за формиращо оценяване 
от учителя или самооценяване от учениците чрез 
скала от стилизирани знаци, която е позната от 
учебните комплекти за първи и втори клас. Спе-
циално внимание е отделено на оценяването в ча-
совете за диагностика. В методическите бележки 
са представени критерии и показатели за оценка. 
В табличен вид са онагледени очакваните резулта-
ти от обучението, както и познавателното ниво, 
към което е ориентирана всяка от задачите. 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ 
КОМПЛЕКТ

Учебникът по музика за трети клас доразви-
ва и надгражда педагогическите идеи, заложени 
в учебниците за първи и втори клас, в съответ-
ствие с изискванията на учебната програма. Някои 
от уроците за нови знания, както и упражненията 
към тях са разработени поотделно на цял разтвор. 
На цял разтвор са разработени и диагностиките 
на входно, междинно и изходно ниво. За улеснение 

по подобие на учебниците за първи и втори клас  
страниците на уроците за нови знания и за упраж-
нение са разграничени чрез различни цветове. И в 
този учебник продължава традицията за яснота 
на урочните единици както в съдържателен, така 
и в структурен аспект.

По отношение на съдържанието може да се 
подчертае отчетливото присъствие на всяка от 
познатите музикални дейности, означени с пик-
тограми – пеене, слушане, ритмичен съпровод, 
танцова дейност. В карета със знак за знание са 
представени новите понятия, включени в учеб-
ната програма. Тяхната дефиниция е максимално 
ясна, изчистена от излишно съдържание, достъпна 
за третокласниците. Със знак знание е представе-
на и кратка допълнителнителна информация – на-
пример за композитори, изпълнители и др. Новият 
знак в настоящия учебник е свързан с представени-
те възможности за дискусии, свързани тематично 
със съдържанието на някои от уроците.

По отношение на структурата на различни-
те типове уроци сме се постарали да предложим 
точни и отговарящи на педагогическите изисква-
ния урочни единици; да не допускаме размиване на 
тези изисквания, например като включваме в урок 
за затвърдяване на знанията разучаване на нова пе-
сен.

Всеки разтвор, състоящ се от урок за нови зна-
ния и за упражнение, покрива и овладяване на нови 
понятия, включени в учебната програма, създава 
възможности за формиране на знания и умения за 
практическото им приложение в музикална дей-
ност. В зависимост от вида на урока са включени 
задачи от различни познавателни нива. В разтво-



14

рите, които включват уроци за затвърдяване на 
знанията и за обобщение, присъстват повече за-
дачи за работа по групи или самостоятелно. Една 
част от тези задачи целят приложение на научено-
то в предходни часове, а други са насочени към сис-
тематизиране и обобщаване на знания. Същест-
вено място в предложеното учебно съдържание е 
отделено на задачи, чрез които се развиват твор-
ческите способности на учениците. Импровизци-
ите на ритмичен съпровод, на танцови движения, 
двигателното пресъздаване на съдържанието на 
песен отреждат на третокласниците централна 
роля в творчески ситуации, чрез които се разви-
ват уменията им.

Важен съдържателен акцент са и задачите, кои-
то са изградени на основата на отчетливи меж-
дупредметни връзки.

Звуконосителите са вторият елемент в пред-
ставения комплект по музика за трети клас. И 
през тази година сме спазили традицията да от-
делим специално внимание на подбора на музикал-
ния материал, включващ песни за разучаване с ин-
струментални съпроводи към тях, произведения за 
възприемане и музикални примери. Предложени са 
музикални образци, които притежават безспорна 
художествена стойност и са съобразени с възраст-
та и светоусещането на учениците. С удовлет-
вореност подчертаваме присъствието на песни, 
които са създадени специално за учебника – напри-
мер цикъла от песни за нотите, създадени от ком-
позитора Петър Льондев, както и въвеждащата 
песен – „Третокласици“, отново написана от Хай-
гашод Агасян.

С цел осъществяване на приемственост, сис-
темност и последователност са запазени позна-
тите от 1. и 2. клас тематичните линии и някои 
тенденции по отношение на песенния материал, 
например:
 − народни песни, свързани с конкретни жанрове 
– „Завило се вито хоро” – обработка Валери Кос-
тов, „Жълтото цвете цъфтеше“ и др.;
 − песни за обреди и празници – „Изгреяла ясна 
зора“ – народна песен, обработка Вячеслав Ку-
шев, „Здрава, здрава годинчица“ – народна песен, 
„Сурвакарска” – Борис Кочев (съвременен аран-
жимент Кристиян Бояджиев), „Ой, Лазаре” – на-
родна песен и др.;
 − песни от съвременни композитори, като „Баба 
Яга рок“, композирана от Хайгашод Агасян, „Ве-
сел дъжд“ – от Борислав Мирчев, „Искам“ – Жани-
на Янкулова, и др.;
 − песни, предполагащи междупредметни връзки 
(МПВ) – например „Приказките“ от Маргари-
та Шоселова и „Родна реч“ по музика на Добри 
Христов предполагат МПВ с БЕЛ, „Връх Шипка“ 

– музика Красимир Милетков, МПВ с човекът и 
обществото и др.
Продължава присъствието на тематична ли-

ния, изразена чрез песни, свързани с екологичното 
възпитание – например песента „Трите кофи“ – 
музика Румен Наков.

И в този учебен комплект е запазена практика-
та за включване на едни и същи песни най-напред 
като материал за възприемане, а на следващата 
година като творби за изпълнение. Авторският 
колектив е убеден, че това е подходящ начин за 
осъществяване на приемственост в образовател-
ното съдържание. Пример за това е песента „Три-
те кофи“. 

Линия, свързана с интеркултурното образова-
ние в този учебник, е представена чрез еврейска-
та песен „Приятели с различни цветове“, армен-
ската народна песен „Нова година“ и др. 

Музикалният материал за възприемане 
включва творби, които са подходящи като съ
държание за учениците от трети клас. Всяка от 
тях притежава висока художествена стойност. 
Част от произведенията са тематичното, инто-
национното и жанрово обвързани с песните от 
технологията за овладяване на елементи от но-
тописа. Целият музикален материал, предвиден за 
слушане, се отличава с ярка звукоизобразителност 
и звукоизразителност. Не е пренебрегната и прак-
тиката за включване на произведения за слушане, 
които създават възможности за реализация на ясни 
междупредметни връзки. 

Електронният вариант на учебника по музика 
за 3. клас на издателство „Булвест 2000“ съдържа 
всички музикални произведения, предвидени за пе-
ене и за слушане. Включени са и над 120 допълни-
телни мултимедийни ресурса, които обогатяват 
учебното съдържание. Това са: 

 • видеоклипове с разширена информация по оп-
ределени теми;

 • интерактивни упражнения и тестови зада-
чи с възможност за самопроверка;

 • разнообразни музикални игри, пъзели и кръс-
тословици;

 • линкове към подбрани видеозаписи на кон-
цертни изпълнения;

 • видеосрещи с известни български музиканти;
 • караоке на част от песните, което улеснява 

разучаването им.
Ролята на електронния вариант на учебника е 

да допълни образователния процес и да подпомогне 
овладяването на образователното съдържание по 
музика чрез средствата на компютърните техно-
логии. Той се използва с цел постигане на интерак-
тивност и поддържане на интерес към музикално-
образователния процес, съдържателно е обвързан 
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с учебника. В него присъстват различни компютър-
ни формати като: изображения, анимации, виде-
оматериали, които не могат да бъдат предста-
вени в книжния вариант. Чрез тях се стимулира 
желанието на учениците за общуване с музикално 
изкуство, подпомага се работата на учителите, 
които биха искали да използват възможностите на 
компютърните технологии в своите часове. 

В книгата за учителя за трети клас освен го-
дишното разпределение и учебната програма са 
включени методически насоки за работа към всеки 
урок. Те са направени изцяло за улеснение на учите-
ля, тъй като са представени с помощта на макет 
на всяка страница и кратко пояснение към зада
чите. Насоките съдържат само най-важното, кое-
то да улесни реализация на образователния процес. 
Достатъчно е учителят да погледне макета на 
страницата и кратките бележки, за да придобие 
представа за съдържанието, структурата и вида 
на всеки урок. 

За улеснение на учителите методическите бе-
лежки съдържат отговорите на задачите, които 
се очаква да дадат децата. Включени са също син-
тезирани описания на дейностите в часа. Обосно-
вана е целта на задачите във всеки урок. В методи-
ческите бележки могат да бъдат намерени насоки 
за провеждане на игри, отработване на звукови 
картини и ритмични съпроводи.

В книгата на учителя се съдържат и нот-
ните текстове на разучаваните песни, което 

предполага изпълнение на инструменталния съп-
ровод от учителя. Надяваме се, че по този начин 
сме предоставили различни възможности за реали-
зация на на певческата дейност в урока предвид 
възможностите и интересите на учителите. Нап-
ример това може да стане чрез: използване на зву-
коносителите, включване на аудиофайловете от 
електронния продукт. А тези, които биха искали 
да включат собствено изпълнение, са подпомогна-
ти от нотните текстове на песните. По тази 
причина е добре да се подчертае необходимостта 
от прилагането на пълния обучителен комплект, 
което ще гарантира ефективността на музикал-
нообразователния процес в часа. 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗПОЛЗВАНАТА 
ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ТЕХНОЛОГИЯ

Водещата идея на авторския колектив и в учеб-
ника за 3. клас се изразява в равнопоставеност 
между емоционалното и интелектуалното нача-
ло, обоснована от спецификата на общуването с 
музиката. Два са основните подхода, използвани в 
представения учебен комплект по музика на изда-
телство „Булест 2000“:

1. Дейностен подход. Той се реализира чрез ос-
новните дейности в урока по музика в началното 
училище – пеене, възприемане, свирене с детски 
музикални инструменти, музикалноритмични дви-
жения и танцова дейност, творческа дейност, 
онагледени с помощта на пикиктограми. Чрез тези 
поз нати стилизирани знаци са означени и задачи-
те, предназначени за усвояване на знания и изява на 
поз навателни и емоционални умения в условията 
на музикална практика. 

2. Компетентностният подход е обвързан с 
формирането на знания, трансформацията им в 
умения и компетентности, които имат своя дял 
в познавателното, емоционалното и социалното 
развитие на съвременното дете. Това е подход, 
който се противопоставя на механичното нат-
рупване на знания. Той е насочен към промяна на 
методите на обучение, които да съдействат за 
формиране на компетентностите, способности-
те и интересите на учениците. По тази причина в 
предложения учебен комплект са включени задачи и 
дейности, които чрез средствата на музикалното 
изкуство съдействат за емоционалното, познава-
телното и социалното развитие на третокласни-
ците. Предложени са педагогическа технология и 
музикален материал към нея, близки до интереси-
те и светоусещането на малките ученици.

Книга за учителя
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ПРЕДИМСТВА НА КОМПЛЕКТА 
ПО МУЗИКА ЗА ТРЕТИ КЛАС НА 
ИЗДАТЕЛСТВО „БУЛВЕСТ 2000“

Предимствата на представения учебен ком-
плект са:

1. Предложена е иновативна педагогическа тех-
нология за усвояване на елементи на нотописа на 
основата на коренно различни от използваните до 
момента в педагогическата практика принципи. 
Алтернатива на графичния принцип, който беше 
водещ до този момент, са семантичният и чес-
тотният принцип. Сухото усвояване на графични 
знаци е заменено със запознаване с нотите чрез 
смислови интонационни ядра, които често при-
състват в музикалната им практика, включени в 
съдържанието на цикъл от песни, специално ком-
позирани за учебника. 

2. Комплектът създава възможност за улеснена 
подготовка на учителя, защото предоставя:
 − пътеводител, представящ илюстративно същ-
ността на всеки вид урок;
 − система от стилизирани знаци, означаващи дей-
ностите в часа;
 − различно цветово решение на типовете урочни 
единици;
 − изчистени от излишна информация методичес-
ки бележки.

3. Разработени са възможности за ефективна 
реализация на музикалнообразователния процес 
чрез богато и прецизно подбрано учебно съдържа-
ние, ясно разработена структура на уроците, му-
зикален материал за всяка конкретната дейност, 
съобразен с възрастта и способностите на тре-
токласниците.

4. Предоставен е диагностичен инструмента-
риум, чрез който учителите имат възможност 
обективно да установяват нивото на овладените 
от децата знания, умения и компетентности. В 
него се съдържат задачи, съответстващи на кон-
кретни познавателни нива (Б. Блум и колектив) и 
очаквани резултати от музикалното обучение, съ-
държащи се програмата. 

5. Подбран е песенен материал, отличаващ се 
със запеваемост, художествена стойност, с диа-
пазон, отговарящ на певческите възможности на 
третокласниците.

6. Включени са произведения за слушане, чрез 
които учениците да усвоят новите понятия, да 
се формират опорни точки, които да им служат 
за ориентир в процеса на общуване с музиката, да 
се развиват творческите им способности и ар-
тистичността им, да се обогати музикалният им 
опит. 

7. Учебникът съдържа богат илюстративен ма-
териал, интересни графични решения и високоху-
дожествен дизайн, онагледяващи учебното съдър-
жание и подпомагащи усвояването му от малките 
ученици.

8. Учителите са улеснени максимално за реали-
зация на учебния процес чрез предложените в кни-
гата на учителя: методически бележки, годишно 
разпределение на учебния материал и нотни тек-
стове на песните за разучаване.

9. Звуконосителите съдържат всички песни за 
разучаване, както и инструменталните им съпро-
води, отличаващи се с професионално направени 
аранжименти, а също и всички творби за възпри-
емане.

10. Електронният вариант на учебника включва 
както аудиофайловете на целия музикален матери-
ал, така и допълнителни ресурси, допринасящи за 
интерактивността и интересното поднасяне на 
образователното съдържание. 

В заключение бихме искали да изразим надежда, 
че работата с предложения образователен ком-
плект ще бъде подчинена на идеята, че музикално-
то изкуство е начин за емоционалното, интелек-
туалното и ценностното развитие на малките 
ученици. Вярваме, че тази надежда ще се превърне 
в реалност от всички колеги, избрали да работят 
с комплекта по музика за трети клас на издател-
ство „Булвест 2000“.



ПРИЛОЖЕНИЕ

РАБОТЕН ЛИСТ ЗА ФОРМИРАЩО ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА 
ПО МУЗИКА ЧРЕЗ ПОРТФОЛИО НА УЧЕНИКА

Име на ученика:

Клас/паралелка:

Училище:

Тема на урока: .................................................................................................................................................................................

Вид на урока: ...……………………………………………………………………………….....................................................................................

Получена оценка:

Тема на урока: .................................................................................................................................................................................

Вид на урока: ...……………………………………………………………………………….....................................................................................

Получена оценка:

Тема на урока: .................................................................................................................................................................................

Вид на урока: ...……………………………………………………………………………….....................................................................................

Получена оценка:

Тема на урока: .................................................................................................................................................................................

Вид на урока: .………………………………………………………………………………….....................................................................................

Получена оценка:

Тема на урока: .................................................................................................................................................................................

Вид на урока: .………………………………………………………………………………….....................................................................................

Получена оценка:

КРАЙНА ФОРМИРАЩА ОЦЕНКА:
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ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  
по учебния предмет МУЗИКА за ТРЕТИ КЛАС

Първи учебен срок

№
 п

о 
ре

д

Се
дм

иц
а Тема на 

урочната 
единица 

Урочна единица за:
Компетентности като очаквани 

 резултати от обучението
Нови 

понятия
Контекст и дейности за всяка урочна 

единица

Методи и форми на 
оценяване по теми и/

или раздели
Забележка

1 1 „Третокласници“ Нови знания Синхронизира вокалното изпълнение със съпровода и с 
общата звучност на музикалното произведение.

Изпълнява по избор песни от извънучилищния реперто-
ар. 

Дава примери за присъствието на изучаваните жанро-
ве в ежедневието и празника на хората. 

Нашето звънче – муз. Х. Агасян, т. А. Жекова
 
Третокласници – муз. Х. Агасян, т. А. Жекова

Детство мое – муз. В. Казасян, т. Б. Гудев

Устно формиращо оце-
няване от учителя

2 Да си припомним 
е забавно

Обобщение Разграничава народната и авторската музика в учи-
лищния репертоар. 

Свързва изучаваните видове мелодическо движение с 
графичен модел. 

Съпровожда песни и подходящи инструментални откъ-
си от училищния репертоар, като се ръководи се от 
метрума и темпото при изпълнение на съпровода.

Съчинява тематични танци по характерна музика.

Свързва метричната пулсация и характера на музика-
та с изучаваните жанрове. 

Звънче звънна – нар. песен

Чело коте – муз. и т. Д. Драганова

Знамето ни е трицветно – муз. и т. М. Ми-
тов

Пролетни гласове – Й. Щраус-син

Татковина – муз. Е. Манолов, т. П. Р. Славей-
ков

Рече мама да ме жени – нар. песен

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

3 2 С музика е лесно и 
интересно

Диагностика – вход-
но ниво

Разграничава народната и авторската музика в учи-
лищния репертоар. 

Свързва изучаваните видове мелодическо движение с 
графичен модел 

Разпознава изучаваните жанрове, в изпълнение на раз-
лични инструментални формации. 

Назовава четири имена на български и чужди музикан-
ти – композитори 

Определя темпо, динамика и характер на музиката в 
подходящи примери. 

Разпознава по външен вид и тембър музикални инстру-
менти. 

Познава графичния белег на цяла, половина и четвърти-
на. 

Нашето звънче – муз. Х. Агасян, т. А. Жекова 

Ой, Лазаре – нар. песен

Седнало е Джоре – нар. песен

Снежинки – муз. Х. Недялков, т. Д. Спасов 

Валс на цветята из балета „Лешникотро-
шачката” – П. И. Чайковски

Кукерски танц” – Д. Палиев

Химн на Кирил и Методий” – муз. П. Пипков, 
т. С. Михайловски

Хорце – С. Щерев

Тестово формиращо 
оценяване/самооце-
няване чрез скала от 
стилизирани знаци
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№
 п

о 
ре

д

Се
дм

иц
а Тема на 

урочната 
единица 

Урочна единица за:
Компетентности като очаквани 

 резултати от обучението
Нови 

понятия
Контекст и дейности за всяка урочна 

единица

Методи и форми на 
оценяване по теми и/

или раздели
Забележка

1 1 „Третокласници“ Нови знания Синхронизира вокалното изпълнение със съпровода и с 
общата звучност на музикалното произведение.

Изпълнява по избор песни от извънучилищния реперто-
ар. 

Дава примери за присъствието на изучаваните жанро-
ве в ежедневието и празника на хората. 

Нашето звънче – муз. Х. Агасян, т. А. Жекова
 
Третокласници – муз. Х. Агасян, т. А. Жекова

Детство мое – муз. В. Казасян, т. Б. Гудев

Устно формиращо оце-
няване от учителя

2 Да си припомним 
е забавно

Обобщение Разграничава народната и авторската музика в учи-
лищния репертоар. 

Свързва изучаваните видове мелодическо движение с 
графичен модел. 

Съпровожда песни и подходящи инструментални откъ-
си от училищния репертоар, като се ръководи се от 
метрума и темпото при изпълнение на съпровода.

Съчинява тематични танци по характерна музика.

Свързва метричната пулсация и характера на музика-
та с изучаваните жанрове. 

Звънче звънна – нар. песен

Чело коте – муз. и т. Д. Драганова

Знамето ни е трицветно – муз. и т. М. Ми-
тов

Пролетни гласове – Й. Щраус-син

Татковина – муз. Е. Манолов, т. П. Р. Славей-
ков

Рече мама да ме жени – нар. песен

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

3 2 С музика е лесно и 
интересно

Диагностика – вход-
но ниво

Разграничава народната и авторската музика в учи-
лищния репертоар. 

Свързва изучаваните видове мелодическо движение с 
графичен модел 

Разпознава изучаваните жанрове, в изпълнение на раз-
лични инструментални формации. 

Назовава четири имена на български и чужди музикан-
ти – композитори 

Определя темпо, динамика и характер на музиката в 
подходящи примери. 

Разпознава по външен вид и тембър музикални инстру-
менти. 

Познава графичния белег на цяла, половина и четвърти-
на. 

Нашето звънче – муз. Х. Агасян, т. А. Жекова 

Ой, Лазаре – нар. песен

Седнало е Джоре – нар. песен

Снежинки – муз. Х. Недялков, т. Д. Спасов 

Валс на цветята из балета „Лешникотро-
шачката” – П. И. Чайковски

Кукерски танц” – Д. Палиев

Химн на Кирил и Методий” – муз. П. Пипков, 
т. С. Михайловски

Хорце – С. Щерев

Тестово формиращо 
оценяване/самооце-
няване чрез скала от 
стилизирани знаци
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а Тема на 

урочната 
единица 

Урочна единица за:
Компетентности като очаквани 

 резултати от обучението
Нови 

понятия
Контекст и дейности за всяка урочна 

единица

Методи и форми на 
оценяване по теми и/

или раздели
Забележка

3 2 Познава символиката и съдържанието на коледуване-
то, сурвакането, кукерските игри и лазаруването. 

Река Анчо -– Пако де Лусия

Кюстендилско хоро – изп. Р. Сираков с НО на 
БНР

4 „Приказките“ Нови знания Разпознава по външен вид и тембър музикалните ин-
струменти: кларинет. 

Познава нотата като графичен белег.

кларинет

нота 

Третокласници – муз. Х. Агасян, т. А. Жекова

Приказките – муз. М. Шоселова, т. М. 
Дългъчева

Приказка за кларинет – 
Й. Крушев (Сонатина за кларинет и пиано, III 
част)

Устно формиращо оце-
няване /самооценяване 
чрез скала от стилизи-
рани знаци

5 3 Затвърдяване
на нови знания

Пресъздава характера на песента при изпълнение. 

Познава принципа и различни начини на звукоизвличане 
при духовите инструменти. 

Разграничава народните инструменти от останали-
те. 

Приказките – муз. М. Шоселова, т. М. 
Дългъчева

Пипи Дългото чорапче – муз. В. Казасян, т. Б. 
Гудев

Приказка за кларинет – 
Й. Крушев (Сонатина за кларинет и пиано, III 
част)

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

6 „Трите кофи“ Нови знания Възпроизвежда мелодията и метроритъма според 
индивидуалните си възможности. 

Познава петолинието като елемент на нотописа 
Слуша музика с определени задачи относно характер, 
музикалноизразни средства и други. 

петолиние Приказките – муз. М. Шоселова, т. М. 
Дългъчева

Трите кофи – муз. Р. Наков, т. Р. Николов

Гласът на птиците – Ж.-Ф. Рамо (пиеса за 
пиано)

Устно формиращо оце-
няване от учителя

7 4 Затвърдяване на 
нови знания

Свързва изучаваните видове мелодическо движение с 
графичен модел и елементарен нотен запис 

Импровизира разнообразни движения върху музика по 
избор. 

Трите кофи – муз. Р. Наков, т. Р. Николов

Гласът на птиците – Ж.-Ф. Рамо (пиеса за 
пиано)

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

8 „Приятели с раз-
лични цветове“

Нови знания Анализира разположението на изучаваните нотни 
стойности в размер 2/4.

Познава графичния белег на цяла, половина и четвърти-
на 
нотни стойности.

Разпознава метрума на музика в размери 2/4.

Коментира фолклорна музика и обреди на различни 
етноси в България. 

размер Приятелство – муз. М. Шоселова, т. А Жеко-
ва 

Приятели с различни цветове – еврейска 
песен, бълг. текст Р. Димитрова

Влашко хоро – ОНМ при БНР

Устно формиращо оце-
няване от учителя
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Компетентности като очаквани 

 резултати от обучението
Нови 

понятия
Контекст и дейности за всяка урочна 

единица

Методи и форми на 
оценяване по теми и/

или раздели
Забележка

3 2 Познава символиката и съдържанието на коледуване-
то, сурвакането, кукерските игри и лазаруването. 

Река Анчо -– Пако де Лусия

Кюстендилско хоро – изп. Р. Сираков с НО на 
БНР

4 „Приказките“ Нови знания Разпознава по външен вид и тембър музикалните ин-
струменти: кларинет. 

Познава нотата като графичен белег.

кларинет

нота 

Третокласници – муз. Х. Агасян, т. А. Жекова

Приказките – муз. М. Шоселова, т. М. 
Дългъчева

Приказка за кларинет – 
Й. Крушев (Сонатина за кларинет и пиано, III 
част)

Устно формиращо оце-
няване /самооценяване 
чрез скала от стилизи-
рани знаци

5 3 Затвърдяване
на нови знания

Пресъздава характера на песента при изпълнение. 

Познава принципа и различни начини на звукоизвличане 
при духовите инструменти. 

Разграничава народните инструменти от останали-
те. 

Приказките – муз. М. Шоселова, т. М. 
Дългъчева

Пипи Дългото чорапче – муз. В. Казасян, т. Б. 
Гудев

Приказка за кларинет – 
Й. Крушев (Сонатина за кларинет и пиано, III 
част)

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

6 „Трите кофи“ Нови знания Възпроизвежда мелодията и метроритъма според 
индивидуалните си възможности. 

Познава петолинието като елемент на нотописа 
Слуша музика с определени задачи относно характер, 
музикалноизразни средства и други. 

петолиние Приказките – муз. М. Шоселова, т. М. 
Дългъчева

Трите кофи – муз. Р. Наков, т. Р. Николов

Гласът на птиците – Ж.-Ф. Рамо (пиеса за 
пиано)

Устно формиращо оце-
няване от учителя

7 4 Затвърдяване на 
нови знания

Свързва изучаваните видове мелодическо движение с 
графичен модел и елементарен нотен запис 

Импровизира разнообразни движения върху музика по 
избор. 

Трите кофи – муз. Р. Наков, т. Р. Николов

Гласът на птиците – Ж.-Ф. Рамо (пиеса за 
пиано)

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

8 „Приятели с раз-
лични цветове“

Нови знания Анализира разположението на изучаваните нотни 
стойности в размер 2/4.

Познава графичния белег на цяла, половина и четвърти-
на 
нотни стойности.

Разпознава метрума на музика в размери 2/4.

Коментира фолклорна музика и обреди на различни 
етноси в България. 

размер Приятелство – муз. М. Шоселова, т. А Жеко-
ва 

Приятели с различни цветове – еврейска 
песен, бълг. текст Р. Димитрова

Влашко хоро – ОНМ при БНР

Устно формиращо оце-
няване от учителя
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№
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Се
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а Тема на 

урочната 
единица 

Урочна единица за:
Компетентности като очаквани 

 резултати от обучението
Нови 

понятия
Контекст и дейности за всяка урочна 

единица

Методи и форми на 
оценяване по теми и/

или раздели
Забележка

9 5 Есен е навън Наблюдение Изпълнява четири песни от училищния репертоар – 
авторски и народни. 

Участва в съчиняването на тематични звукови карти-
ни. 

Проявява емоционално отношение и артистичност 
при изпълнение на песни. 

Капят листата – муз. П. Хаджиев, т. С. 
Дринов

Третокласници – муз. Х. Агасян, т. А. Жекова

Песен за дъждовните капки – муз. А. Райчев, 
т. Ц. Ангелов

Есен – муз. П. Ступел, т. Д. Спасов 

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

10 „Родина“ Нови знания Следва указанията и жестовете на учителя. 

Изпълнява подражателно ритмични последования от 
изучаваните нотни стойности. 

Разпознава по външен вид и тембър орган. 

Свързва изучаваните видове мелодическо движение с 
графичен модел и елементарен нотен запис.

орган Приятели с различни цветове – еврейска 
песен, бълг. текст Р. Димитрова

Родина – муз. Г. Спасов, т. М. Исаев

Прелюд в ре мажор – Й. С. Бах

Гласът на птиците – Ж.-Ф. Рамо (пиеса за 
пиано)

Устно формиращо оце-
няване от учителя

11 6 Затвърдяване на 
нови знания

Определя темпо, динамика, характер на музиката и 
изпълнителски състав в подходящи примери. 

Импровизира ритмичен съпровод върху песен. 

Родина – муз. Г. Спасов, т. М. Исаев

Прелюд в ре мажор – Й. С. Бах

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

12 „Бела и веселите 
ноти“

Нови знания Разпознава песен по характерен ритъм. 

Познава тоновите имена.

Съпровожда песни от училищния репертоар, като се 
ръководи се от метрума и темпото при изпълнение 
на съпровода. 

тонови 
имена

Приказките – муз. М. Шоселова, т. М. Дългъ-
чева

Бела и веселите ноти – муз. П. Льондев, т. В. 
Ангелова 

Аз обичам да чета – муз. Г. Тимев, т. А. 
Декало 

Устно формиращо оце-
няване от учителя

13 7 Затвърдяване на 
нови знания

Познава тоновите имена.

Пресъздава характера на изпълняваните песни. 

Бела и веселите ноти – муз. П. Льондев, т. В. 
Ангелова 

Аз обичам да чета – м. Г. Тимев, т. Ал. Дека-
ло

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

14 8 „Родна реч“ Нови знания Разпознава звучността на смесен хор. 

Определя темпо и динамика в подходящи примери.

Пресъздава характера на песента при изпълнение. 

смесен хор Родина – муз. Г. Спасов, т. М. Исаев

Родна реч – м. Д. Христов, т. Р. Босилек (изп. 
Детски радиохор, БНР)

Тих бял Дунав – муз. Д. Генев, т. И. Вазов 
(смесен хор и симф. оркестър)

Устно формиращо оце-
няване от учителя
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Контекст и дейности за всяка урочна 

единица

Методи и форми на 
оценяване по теми и/

или раздели
Забележка

9 5 Есен е навън Наблюдение Изпълнява четири песни от училищния репертоар – 
авторски и народни. 

Участва в съчиняването на тематични звукови карти-
ни. 

Проявява емоционално отношение и артистичност 
при изпълнение на песни. 

Капят листата – муз. П. Хаджиев, т. С. 
Дринов

Третокласници – муз. Х. Агасян, т. А. Жекова

Песен за дъждовните капки – муз. А. Райчев, 
т. Ц. Ангелов

Есен – муз. П. Ступел, т. Д. Спасов 

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

10 „Родина“ Нови знания Следва указанията и жестовете на учителя. 

Изпълнява подражателно ритмични последования от 
изучаваните нотни стойности. 

Разпознава по външен вид и тембър орган. 

Свързва изучаваните видове мелодическо движение с 
графичен модел и елементарен нотен запис.

орган Приятели с различни цветове – еврейска 
песен, бълг. текст Р. Димитрова

Родина – муз. Г. Спасов, т. М. Исаев

Прелюд в ре мажор – Й. С. Бах

Гласът на птиците – Ж.-Ф. Рамо (пиеса за 
пиано)

Устно формиращо оце-
няване от учителя

11 6 Затвърдяване на 
нови знания

Определя темпо, динамика, характер на музиката и 
изпълнителски състав в подходящи примери. 

Импровизира ритмичен съпровод върху песен. 

Родина – муз. Г. Спасов, т. М. Исаев

Прелюд в ре мажор – Й. С. Бах

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

12 „Бела и веселите 
ноти“

Нови знания Разпознава песен по характерен ритъм. 

Познава тоновите имена.

Съпровожда песни от училищния репертоар, като се 
ръководи се от метрума и темпото при изпълнение 
на съпровода. 

тонови 
имена

Приказките – муз. М. Шоселова, т. М. Дългъ-
чева

Бела и веселите ноти – муз. П. Льондев, т. В. 
Ангелова 

Аз обичам да чета – муз. Г. Тимев, т. А. 
Декало 

Устно формиращо оце-
няване от учителя

13 7 Затвърдяване на 
нови знания

Познава тоновите имена.

Пресъздава характера на изпълняваните песни. 

Бела и веселите ноти – муз. П. Льондев, т. В. 
Ангелова 

Аз обичам да чета – м. Г. Тимев, т. Ал. Дека-
ло

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

14 8 „Родна реч“ Нови знания Разпознава звучността на смесен хор. 

Определя темпо и динамика в подходящи примери.

Пресъздава характера на песента при изпълнение. 

смесен хор Родина – муз. Г. Спасов, т. М. Исаев

Родна реч – м. Д. Христов, т. Р. Босилек (изп. 
Детски радиохор, БНР)

Тих бял Дунав – муз. Д. Генев, т. И. Вазов 
(смесен хор и симф. оркестър)

Устно формиращо оце-
няване от учителя
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15 Затвърдяване на 
нови знания

Мотивира избора си на предпочитана песен.

Изпълнява авторски песни от училищния репертоар.

Дава примери за присъствието на изучаваните жанро-
ве в ежедневието и празника на хората. 

Родна реч – м. Д. Христов, т. Р. Босилек (изп. 
Детски радиохор, БНР)

Народните будители – муз. В. Костов, т. В. 
Ангелска 

Днес, ден славен – муз. и т. Д. Бойчев

Тих бял Дунав – муз. Д. Генев, т. И. Вазов, 
(смесен хор и симф. оркестър)

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

16 9 „Гласът на гайда-
та“

Нови знания Разграничава и отчита равномерна и неравномерна 
пулсация „на две” 

Познава ключ „сол”, разположението на нотите „сол 
– до ”върху петолинието и съответстващите им 
тонови имена. 
 

Познава принципа и различни начини на звукоизвличане 
при духовите инструменти. 

сол ключ

тактова 
черта 

такт

Бела и веселите ноти – м. П. Льондев, т. В. 
Ангелова 

Гласът на гайда – муз. П. Льондев, т. В. Анге-
лова 

Изпълнение на 100 каба гайди

Устно формиращо оце-
няване от учителя

17 Затвърдяване на 
нови знания

Познава графичния белег на цяла, половина и четвърти-
на нота. 

Познава петолиние, ключ „сол”, разположението на 
нотите върху петолинието и съответстващите им 
тонови имена. 

Гласът на гайдата – муз. П. Льондев, т. В. 
Ангелова 

Изпълнение на 100 каба гайди

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

18 10 „Ре свири на 
тромпет“

Нови знания Познава разположението на нотата „ре” върху пето-
линието и съответстващото тоново име. 

Знае предназначението на обозначението на „знак за 
повторение” 

знак за пов-
торение

Бела и веселите ноти – муз. П. Льондев, т. В. 
Ангелова 

Ре свири на тромпет – муз. П. Льондев, т. В. 
Ангелова 

Неаполитански танц из балета „Лебедово 
езеро” – П. И. Чайковски

Устно формиращо оце-
няване от учителя

19  Затвърдяване на 
нови знания

Познава графичния белег на цяла, половина и четвърти-
на нота.

Свързва изучаваните нотни стойности със съответ-
ните тонови трайности. 

Познава принципа и различни начини на звукоизвличане 
при духовите инструменти. 

Ре свири на тромпет – муз. П. Льондев, т. В. 
Ангелова 

Неаполитански танц из балета „Лебедово 
езеро” – П. И. Чайковски

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци
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15 Затвърдяване на 
нови знания

Мотивира избора си на предпочитана песен.

Изпълнява авторски песни от училищния репертоар.

Дава примери за присъствието на изучаваните жанро-
ве в ежедневието и празника на хората. 

Родна реч – м. Д. Христов, т. Р. Босилек (изп. 
Детски радиохор, БНР)

Народните будители – муз. В. Костов, т. В. 
Ангелска 

Днес, ден славен – муз. и т. Д. Бойчев

Тих бял Дунав – муз. Д. Генев, т. И. Вазов, 
(смесен хор и симф. оркестър)

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

16 9 „Гласът на гайда-
та“

Нови знания Разграничава и отчита равномерна и неравномерна 
пулсация „на две” 

Познава ключ „сол”, разположението на нотите „сол 
– до ”върху петолинието и съответстващите им 
тонови имена. 
 

Познава принципа и различни начини на звукоизвличане 
при духовите инструменти. 

сол ключ

тактова 
черта 

такт

Бела и веселите ноти – м. П. Льондев, т. В. 
Ангелова 

Гласът на гайда – муз. П. Льондев, т. В. Анге-
лова 

Изпълнение на 100 каба гайди

Устно формиращо оце-
няване от учителя

17 Затвърдяване на 
нови знания

Познава графичния белег на цяла, половина и четвърти-
на нота. 

Познава петолиние, ключ „сол”, разположението на 
нотите върху петолинието и съответстващите им 
тонови имена. 

Гласът на гайдата – муз. П. Льондев, т. В. 
Ангелова 

Изпълнение на 100 каба гайди

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

18 10 „Ре свири на 
тромпет“

Нови знания Познава разположението на нотата „ре” върху пето-
линието и съответстващото тоново име. 

Знае предназначението на обозначението на „знак за 
повторение” 

знак за пов-
торение

Бела и веселите ноти – муз. П. Льондев, т. В. 
Ангелова 

Ре свири на тромпет – муз. П. Льондев, т. В. 
Ангелова 

Неаполитански танц из балета „Лебедово 
езеро” – П. И. Чайковски

Устно формиращо оце-
няване от учителя

19  Затвърдяване на 
нови знания

Познава графичния белег на цяла, половина и четвърти-
на нота.

Свързва изучаваните нотни стойности със съответ-
ните тонови трайности. 

Познава принципа и различни начини на звукоизвличане 
при духовите инструменти. 

Ре свири на тромпет – муз. П. Льондев, т. В. 
Ангелова 

Неаполитански танц из балета „Лебедово 
езеро” – П. И. Чайковски

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци
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20 „Баба Яга рок“ Нови знания Проявява емоционално отношение и артистичност 
при изпълнение на песни. 

Познава съвременни музикални инструменти: електри-
ческа китара, кийборд 

Описва звукови картини, начални умения за изводи и 
обобщения.

електричес-
ка китара

кийборд

Трите кофи – м. Р. Наков, т. Р. Николов

Баба Яга рок – м. Х. Агасян, т. А. Мутафова

Нощ над морето – С. Лазаров (за кийборд)

Устно формиращо оце-
няване от учителя

21 „Гласът на куку-
вичката“

Нови знания Познава разположението на изучавани ноти върху пе-
толинието и съответстващите им тонови имена. 

Познава графичния белег на половина и четвъртина и 
съответстващите им паузи. 

пауза Бела и веселите ноти – муз. П. Льондев, т. В. 
Ангелова

Гласът на кукувичката – муз. П. Льондев, т. 
В. Ангелова 

Кукувичка в гъстата гора из „Карнавал на жи-
вотните” – К. Сен-Санс (пиано и кларинет)

Устно формиращо оце-
няване от учителя

22 12 Затвърдяване на 
нови знания

Свързва изучаваните видове мелодическо движение с 
графичен модел и елементарен нотен запис. 

Слуша музика с определени задачи относно характер, 
музикалноизразни средства и други. 

Гласът на кукувичката – муз. П. Льондев, т. 
В. Ангелова 

Кукувичка в гъстата гора из „Карнавал на жи-
вотните” – К. Сен-Санс (пиано и кларинет)

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

23 „Изгреяла ясна 
зора“

Нови знания Свързва наричания и народни песни с народни обреди и 
обичаи. 

Познава символиката и съдържанието на коледуване-
то 

Подбира подходящи средства за съпровод съобразно 
характера на музиката. 

Приказките – муз. М. Шоселова, т. М. Дългъ-
чева 

Изгреяла е ясна зора – нар. песен, обр. В. 
Кушев 

Станенине, господине – нар. песен 

Звънче звънна – нар. песен

Боговица – муз. и т. Добри Христов

Сурвакари – муз. Х. Агасян, т. Д. Спасов

Устно формиращо оце-
няване от учителя

24 13 „Здрава, здрава 
годинчица“

Нови знания Свързва метричната пулсация и характера на музика-
та с изучаваните жанрове. 

Изпълнява съпровод по графичен запис на метрум и 
ритъм. 

Коментира фолклорна музика и обреди на различни 
етноси в България. 

Определя със свои думи темпо, динамика и характер 
на музиката в подходящи примери. 

Слуша музика с определени задачи относно характер, 
музикалноизразни средства и други. 

Изгреяла е ясна зора – нар. песен, обр. В. 
Кушев 

Здрава, здрава годинчица – нар. песен 

Нова година – арменска народна песен 

Финален валс от балета „Лешникотрошач-
ката“ – П. И. Чайковски

Устно формиращо оце-
няване от учителя
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20 „Баба Яга рок“ Нови знания Проявява емоционално отношение и артистичност 
при изпълнение на песни. 

Познава съвременни музикални инструменти: електри-
ческа китара, кийборд 

Описва звукови картини, начални умения за изводи и 
обобщения.

електричес-
ка китара

кийборд

Трите кофи – м. Р. Наков, т. Р. Николов

Баба Яга рок – м. Х. Агасян, т. А. Мутафова

Нощ над морето – С. Лазаров (за кийборд)

Устно формиращо оце-
няване от учителя

21 „Гласът на куку-
вичката“

Нови знания Познава разположението на изучавани ноти върху пе-
толинието и съответстващите им тонови имена. 

Познава графичния белег на половина и четвъртина и 
съответстващите им паузи. 

пауза Бела и веселите ноти – муз. П. Льондев, т. В. 
Ангелова

Гласът на кукувичката – муз. П. Льондев, т. 
В. Ангелова 

Кукувичка в гъстата гора из „Карнавал на жи-
вотните” – К. Сен-Санс (пиано и кларинет)

Устно формиращо оце-
няване от учителя

22 12 Затвърдяване на 
нови знания

Свързва изучаваните видове мелодическо движение с 
графичен модел и елементарен нотен запис. 

Слуша музика с определени задачи относно характер, 
музикалноизразни средства и други. 

Гласът на кукувичката – муз. П. Льондев, т. 
В. Ангелова 

Кукувичка в гъстата гора из „Карнавал на жи-
вотните” – К. Сен-Санс (пиано и кларинет)

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

23 „Изгреяла ясна 
зора“

Нови знания Свързва наричания и народни песни с народни обреди и 
обичаи. 

Познава символиката и съдържанието на коледуване-
то 

Подбира подходящи средства за съпровод съобразно 
характера на музиката. 

Приказките – муз. М. Шоселова, т. М. Дългъ-
чева 

Изгреяла е ясна зора – нар. песен, обр. В. 
Кушев 

Станенине, господине – нар. песен 

Звънче звънна – нар. песен

Боговица – муз. и т. Добри Христов

Сурвакари – муз. Х. Агасян, т. Д. Спасов

Устно формиращо оце-
няване от учителя

24 13 „Здрава, здрава 
годинчица“

Нови знания Свързва метричната пулсация и характера на музика-
та с изучаваните жанрове. 

Изпълнява съпровод по графичен запис на метрум и 
ритъм. 

Коментира фолклорна музика и обреди на различни 
етноси в България. 

Определя със свои думи темпо, динамика и характер 
на музиката в подходящи примери. 

Слуша музика с определени задачи относно характер, 
музикалноизразни средства и други. 

Изгреяла е ясна зора – нар. песен, обр. В. 
Кушев 

Здрава, здрава годинчица – нар. песен 

Нова година – арменска народна песен 

Финален валс от балета „Лешникотрошач-
ката“ – П. И. Чайковски

Устно формиращо оце-
няване от учителя
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25 Затвърдяване на 
нови знания

Свързва наричания и народни песни с народни обреди и 
обичаи. 

Коментира присъствието на авторска и народна музи-
ка в празника и ежедневието. 

Коментира присъствието на разнообразна музика в 
програмите на радиото и телевизията. 

Съчинява тематични танци по характерна музика. 

Здрава, здрава годинчица” – нар. песен

Нова година – арменска народна песен 

Финален валс от балета „Лешникотрошач-
ката“ – П. И. Чайковски

Песни, предложени от учениците

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

26 14 „Сурвакарска“ Нови знания Свързва наричания и народни песни с народни обреди и 
обичаи. 

Коментира присъствието на авторска и народна музи-
ка в празника и ежедневието.

Разграничава народната и авторската музика в учи-
лищния репертоар. 

Здрава, здрава годинчица” – нар. песен

Сурвакарска – муз. Б. Кочев, т. С. Дринов, ар. 
К. Бояджиев

Сурва, сурва година – муз. В. Кушев, по нар. 
текст.

Устно формиращо оце-
няване от учителя

27 Коледно-нового-
дишен 
концерт

Наблюдение Изпълнява песни от училищния репертоар – авторски 
и народни. 

Изпълнява по избор песни от извънучилищния реперто-
ар. 

Коментира присъствието на авторска и народна музи-
ка в празника и ежедневието. 

Дава примери за присъствието на изучаваните жанро-
ве в ежедневието и празника на хората. 

Познава символиката и съдържанието на коледуване-
то, сурвакането, кукерските игри и лазаруването. 
Свързва наричания и народни песни с народни обреди и 
обичаи. 

Изгреяла е ясна зора – нар. песен, обр. В. 
Кушев 

Здрава, здрава годинчица – нар. песен

Сурвакарска – муз. Б. Кочев, т. С. Дринов

Песни и музикални произведения

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

28 „Марш на Фа“ Нови знания Познава разположението на нота „фа” върху петоли-
нието и съответстващото тоново име. 

Свързва изучаваните нотни стойности със съответ-
ните тонови трайности. 

Дава примери за присъствието на изучаваните жанро-
ве в ежедневието и празника на хората. 

Бела и веселите ноти – м. П. Льондев, т. В. 
Ангелова

Марш на Фа – муз. П. Льондев, т. В. Ангелова 

Марш из сюита от балета „Лешникотро-
шачката” – П. И. Чайковски

Устно формиращо оце-
няване от учителя
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25 Затвърдяване на 
нови знания

Свързва наричания и народни песни с народни обреди и 
обичаи. 

Коментира присъствието на авторска и народна музи-
ка в празника и ежедневието. 

Коментира присъствието на разнообразна музика в 
програмите на радиото и телевизията. 

Съчинява тематични танци по характерна музика. 

Здрава, здрава годинчица” – нар. песен

Нова година – арменска народна песен 

Финален валс от балета „Лешникотрошач-
ката“ – П. И. Чайковски

Песни, предложени от учениците

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

26 14 „Сурвакарска“ Нови знания Свързва наричания и народни песни с народни обреди и 
обичаи. 

Коментира присъствието на авторска и народна музи-
ка в празника и ежедневието.

Разграничава народната и авторската музика в учи-
лищния репертоар. 

Здрава, здрава годинчица” – нар. песен

Сурвакарска – муз. Б. Кочев, т. С. Дринов, ар. 
К. Бояджиев

Сурва, сурва година – муз. В. Кушев, по нар. 
текст.

Устно формиращо оце-
няване от учителя

27 Коледно-нового-
дишен 
концерт

Наблюдение Изпълнява песни от училищния репертоар – авторски 
и народни. 

Изпълнява по избор песни от извънучилищния реперто-
ар. 

Коментира присъствието на авторска и народна музи-
ка в празника и ежедневието. 

Дава примери за присъствието на изучаваните жанро-
ве в ежедневието и празника на хората. 

Познава символиката и съдържанието на коледуване-
то, сурвакането, кукерските игри и лазаруването. 
Свързва наричания и народни песни с народни обреди и 
обичаи. 

Изгреяла е ясна зора – нар. песен, обр. В. 
Кушев 

Здрава, здрава годинчица – нар. песен

Сурвакарска – муз. Б. Кочев, т. С. Дринов

Песни и музикални произведения

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

28 „Марш на Фа“ Нови знания Познава разположението на нота „фа” върху петоли-
нието и съответстващото тоново име. 

Свързва изучаваните нотни стойности със съответ-
ните тонови трайности. 

Дава примери за присъствието на изучаваните жанро-
ве в ежедневието и празника на хората. 

Бела и веселите ноти – м. П. Льондев, т. В. 
Ангелова

Марш на Фа – муз. П. Льондев, т. В. Ангелова 

Марш из сюита от балета „Лешникотро-
шачката” – П. И. Чайковски

Устно формиращо оце-
няване от учителя
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29 Затвърдяване на 
нови знания

Познава разположението на нота „фа” върху петоли-
нието и съответстващото тоново име. 

Свързва изучаваните нотни стойности със съответ-
ните тонови трайности. 

Разпознава най-малко два инструментални откъса от 
репертоара за слушане 

Марш на Фа – муз. П. Льондев, т. В. Ангелова 

„Кукувичка в гората“ – Камий Сен-Санс

Марш из сюита от балета „Лешникотро-
шачката” – П. И. Чайковски

Приказка за кларинет – Йовчо Крушев (Сона-
тина за кларинет, трета част)

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

30 16 „Завило се вито 
хоро“

Нови знания Разграничава и отчита равномерна и неравномерна 
пулсация „на две” и „на три”. 

Разпознава звучността на женски хор. 

Свързва метричната пулсация и характера на музика-
та с изучаваните жанрове. 

Назовава имена на български и чужди музиканти – ком-
позитори и изпълнители, свързани с изучавания мате-
риал. 

женски хор Сурвакарска – муз. Б. Кочев,, т. С. Дринов

Завило се вито хоро – нар. песен, обр. В. 
Костов

Ерген деда – муз. П. Льондев, по нар. текст

Кукерски чанове и хлопки 

Устно формиращо оце-
няване от учителя

31 Затвърдяване на 
нови знания

Пресъздава характера на песента при изпълнение. 

Свързва метричната пулсация и характера на музика-
та с изучаваните жанрове. 

Разпознава метрума на музика в размери 2/4. 

Свързва изучаваните нотни стойности със съответ-
ните тонови трайности. 

Отразява метрума двигателно и го свързва с графичен 
модел.

Танцува право хоро и ръченица върху музика от учи-
лищния и извънучилищния репертоар 

Импровизира разнообразни движения върху музика по 
избор. 

Завило се вито хоро – нар. песен, обр. В. 
Костов

Ерген деда – П. Льондев (женски хор) 

Пайдушко хоро 

Кукерски чанове и хлопки

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

32 17 „Песен на Ла“ Нови знания Познава разположението на нота „ла” върху петоли-
нието и съответстващото тоново име. 

Познава графичния белег на осмина нота и съответ-
стващата є пауза.

Познава съвременни музикални инструменти: електри-
ческа китара, кийборд.

Бела и веселите ноти – 
муз. П. Льондев, т. В. Ангелова

Песен на Ла – муз. П. Льондев, т. В. Ангелова 

Снежинки – С. Лазаров

Устно формиращо оце-
няване от учителя
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29 Затвърдяване на 
нови знания

Познава разположението на нота „фа” върху петоли-
нието и съответстващото тоново име. 

Свързва изучаваните нотни стойности със съответ-
ните тонови трайности. 

Разпознава най-малко два инструментални откъса от 
репертоара за слушане 

Марш на Фа – муз. П. Льондев, т. В. Ангелова 

„Кукувичка в гората“ – Камий Сен-Санс

Марш из сюита от балета „Лешникотро-
шачката” – П. И. Чайковски

Приказка за кларинет – Йовчо Крушев (Сона-
тина за кларинет, трета част)

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

30 16 „Завило се вито 
хоро“

Нови знания Разграничава и отчита равномерна и неравномерна 
пулсация „на две” и „на три”. 

Разпознава звучността на женски хор. 

Свързва метричната пулсация и характера на музика-
та с изучаваните жанрове. 

Назовава имена на български и чужди музиканти – ком-
позитори и изпълнители, свързани с изучавания мате-
риал. 

женски хор Сурвакарска – муз. Б. Кочев,, т. С. Дринов

Завило се вито хоро – нар. песен, обр. В. 
Костов

Ерген деда – муз. П. Льондев, по нар. текст

Кукерски чанове и хлопки 

Устно формиращо оце-
няване от учителя

31 Затвърдяване на 
нови знания

Пресъздава характера на песента при изпълнение. 

Свързва метричната пулсация и характера на музика-
та с изучаваните жанрове. 

Разпознава метрума на музика в размери 2/4. 

Свързва изучаваните нотни стойности със съответ-
ните тонови трайности. 

Отразява метрума двигателно и го свързва с графичен 
модел.

Танцува право хоро и ръченица върху музика от учи-
лищния и извънучилищния репертоар 

Импровизира разнообразни движения върху музика по 
избор. 

Завило се вито хоро – нар. песен, обр. В. 
Костов

Ерген деда – П. Льондев (женски хор) 

Пайдушко хоро 

Кукерски чанове и хлопки

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

32 17 „Песен на Ла“ Нови знания Познава разположението на нота „ла” върху петоли-
нието и съответстващото тоново име. 

Познава графичния белег на осмина нота и съответ-
стващата є пауза.

Познава съвременни музикални инструменти: електри-
ческа китара, кийборд.

Бела и веселите ноти – 
муз. П. Льондев, т. В. Ангелова

Песен на Ла – муз. П. Льондев, т. В. Ангелова 

Снежинки – С. Лазаров

Устно формиращо оце-
няване от учителя
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33 Езикът на музи-
ката

Обобщение Разпознава песен по характерен ритъм. 

Свързва изучаваните видове мелодическо движение с 
графичен модел и елементарен нотен запис.

Познава графичния белег на половина, четвъртина и 
осмина нота и съответстващите им паузи. 

Песен на Ла – м. П. Льондев, т. В. Ангелова 

Бела и веселите ноти – м. П. Льондев, т. В. 
Ангелова

Снежинки – С. Лазаров

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

34 18 Какво научих за 
музиката през 
първия срок

Диагностика – меж-
динно ниво

Познава петолиние, ключ „сол”, разположението на 
нотите върху петолинието и съответстващите им 
тонови имена. 

Разпознава в нотен запис такт, тактова черта и 
размер. 

Разпознава по външен вид и тембър музикалните ин-
струменти: кларинет, орган.

Познава съвременни музикални инструменти: електри-
ческа китара, кийборд. 

Бела и веселите ноти – муз. П. Льондев, т. В. 
Ангелова

Гласът на кукувичката – муз. П. Льондев, т. 
В. Ангелова 

Гласът на гайдата – м. П. Льондев, т. В. 
Ангелова 

Ре свири на тромпет – муз. П. Льондев, т. В. 
Ангелова 

Песен на Ла – м. П. Льондев,
т. В. Ангелова 

Нощ над морето – С. Лазаров
 
Прелюд в ре мажор – Й. С. Бах

Неаполитански танц из балета „Лебедово 
езеро” – П. Й. Чайковски (тромпет)

Тих бял Дунав – м. И. Караджов, т. И. Вазов

Тестово формиращо 
оценяване/самооце-
няване чрез скала от 
стилизирани знаци
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33 Езикът на музи-
ката

Обобщение Разпознава песен по характерен ритъм. 

Свързва изучаваните видове мелодическо движение с 
графичен модел и елементарен нотен запис.

Познава графичния белег на половина, четвъртина и 
осмина нота и съответстващите им паузи. 

Песен на Ла – м. П. Льондев, т. В. Ангелова 

Бела и веселите ноти – м. П. Льондев, т. В. 
Ангелова

Снежинки – С. Лазаров

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

34 18 Какво научих за 
музиката през 
първия срок

Диагностика – меж-
динно ниво

Познава петолиние, ключ „сол”, разположението на 
нотите върху петолинието и съответстващите им 
тонови имена. 

Разпознава в нотен запис такт, тактова черта и 
размер. 

Разпознава по външен вид и тембър музикалните ин-
струменти: кларинет, орган.

Познава съвременни музикални инструменти: електри-
ческа китара, кийборд. 

Бела и веселите ноти – муз. П. Льондев, т. В. 
Ангелова

Гласът на кукувичката – муз. П. Льондев, т. 
В. Ангелова 

Гласът на гайдата – м. П. Льондев, т. В. 
Ангелова 

Ре свири на тромпет – муз. П. Льондев, т. В. 
Ангелова 

Песен на Ла – м. П. Льондев,
т. В. Ангелова 

Нощ над морето – С. Лазаров
 
Прелюд в ре мажор – Й. С. Бах

Неаполитански танц из балета „Лебедово 
езеро” – П. Й. Чайковски (тромпет)

Тих бял Дунав – м. И. Караджов, т. И. Вазов

Тестово формиращо 
оценяване/самооце-
няване чрез скала от 
стилизирани знаци
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35 19 „Си и До танцу-
ват валс“

Нови знания Познава разположението на нотите „си и до2” върху 
петолинието и съответстващите им тонови имена. 

Познава графичния белег на половина с точка и съот-
ветстващата й пауза

Разпознава метрума на музика в размери 3/4. 

Бела и веселите ноти – муз. П. Льондев, т. В. 
Ангелова 

Си и До танцуват валс – муз. П. Льондев, т. 
В. Ангелова 

Валс № 2 – Д. Шостакович

Устно формиращо оце-
няване от учителя

36 20 Затвърдяване на 
нови знания

Познава графичния белег на половина, половина с точ-
ка, четвъртина и съответстващите им паузи. 

Съпровожда песни и подходящи инструментални 
откъси от училищния и/или извънучилищния реперто-
ар, като се ръководи се от метрума и темпото при 
изпълнение на съпровода. 

Изпълнява съпровод по графичен запис на метрум и 
ритъм. 

Си и До танцуват валс – муз. П. Льондев, т. 
В. Ангелова 

Бела и веселите ноти – муз. П. Льондев, т. В. 
Ангелова 

Валс № 2 – Д. Шостакович 

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

37 21 „Връх Шипка“ Нови знания Разграничава по тембър духовите инструменти от 
останалите. 

Познава принципа и различни начини на звукоизвличане 
при духовите инструменти. 

Разграничава народни и класически инструменти.

Разпознава метрума на музика в размер 4/4 и го свързва 
със съответния тактов размер.

духови ин-
струменти

Родина – муз. Г. Спасов, т. М. Исаев

Връх Шипка – муз. К. Милетков, т. Н. Вълчев

Де е България? (за духов оркестър), орк. А. 
Ангелски

Устно формиращо оце-
няване от учителя

38 22 Националният 
празник на Бълга-
рия

Наблюдение Изпълнява четири песни от училищния репертоар – 
авторски и народни. 

Изпълнява по избор песни от извънучилищния реперто-
ар.

Мотивира избора си на предпочитана песен. 

Дава примери за присъствието на изучаваните жанро-
ве в ежедневието и празника на хората. 

Коментира присъствието на разнообразна музика в 
програмите на радиото и телевизията. 

Връх Шипка – муз. К. Милетков, т. Н. Вълчев

Знамето ни е трицветно – муз. и т. М. Ми-
тов

Химн на Република България

Песни и произведения по избор

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци
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35 19 „Си и До танцу-
ват валс“

Нови знания Познава разположението на нотите „си и до2” върху 
петолинието и съответстващите им тонови имена. 

Познава графичния белег на половина с точка и съот-
ветстващата й пауза

Разпознава метрума на музика в размери 3/4. 

Бела и веселите ноти – муз. П. Льондев, т. В. 
Ангелова 

Си и До танцуват валс – муз. П. Льондев, т. 
В. Ангелова 

Валс № 2 – Д. Шостакович

Устно формиращо оце-
няване от учителя

36 20 Затвърдяване на 
нови знания

Познава графичния белег на половина, половина с точ-
ка, четвъртина и съответстващите им паузи. 

Съпровожда песни и подходящи инструментални 
откъси от училищния и/или извънучилищния реперто-
ар, като се ръководи се от метрума и темпото при 
изпълнение на съпровода. 

Изпълнява съпровод по графичен запис на метрум и 
ритъм. 

Си и До танцуват валс – муз. П. Льондев, т. 
В. Ангелова 

Бела и веселите ноти – муз. П. Льондев, т. В. 
Ангелова 

Валс № 2 – Д. Шостакович 

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

37 21 „Връх Шипка“ Нови знания Разграничава по тембър духовите инструменти от 
останалите. 

Познава принципа и различни начини на звукоизвличане 
при духовите инструменти. 

Разграничава народни и класически инструменти.

Разпознава метрума на музика в размер 4/4 и го свързва 
със съответния тактов размер.

духови ин-
струменти

Родина – муз. Г. Спасов, т. М. Исаев

Връх Шипка – муз. К. Милетков, т. Н. Вълчев

Де е България? (за духов оркестър), орк. А. 
Ангелски

Устно формиращо оце-
няване от учителя

38 22 Националният 
празник на Бълга-
рия

Наблюдение Изпълнява четири песни от училищния репертоар – 
авторски и народни. 

Изпълнява по избор песни от извънучилищния реперто-
ар.

Мотивира избора си на предпочитана песен. 

Дава примери за присъствието на изучаваните жанро-
ве в ежедневието и празника на хората. 

Коментира присъствието на разнообразна музика в 
програмите на радиото и телевизията. 

Връх Шипка – муз. К. Милетков, т. Н. Вълчев

Знамето ни е трицветно – муз. и т. М. Ми-
тов

Химн на Република България

Песни и произведения по избор

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци
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39 23 „Весел дъжд“ Нови знания Слуша музика с определени задачи относно характер, 
музикалноизразни средства и други. 

Определя еднаквост, различие и подобие в песни от 
училищния репертоар по слух и с помощта на графич-
ни средства. 

Знае предназначението на обозначенията „първи и 
втори път”.

първи път, 
втори път

Завило се вито хоро (обр. В. Костов)

Весел дъжд – муз. и т. Б. Мирчев

Игра на топка – Б. Танева (пиеса за пиано)

Устно формиращо оце-
няване от учителя

40 24 Затвърдяване на 
нови знания

Анализира разположението на изучаваните нотни 
стойности и паузи в размери 2/4, 3/4, и 4/4. 

Изпълнява съпровод по графичен запис на метрум и 
ритъм. 

Определя еднаквост, различие и подобие в песни от 
училищния репертоар по слух и с помощта на графич-
ни средства. 

Знае предназначението на обозначенията „първи и 
втори път” и го разпознава като графично изображе-
ние. 

Весел дъжд – муз. и т. Боби Мирчев, ар. В. 
Костов

Игра на топка – Б. Танева (пиеса за пиано)

Мама – Б. Танева (пиеса за пиано)

Пролетна тематична картина

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

41 25 „Ой, Лазаре“ Нови знания Познава символиката и съдържанието на лазаруването 
и Цветница като пролетен празник.

Разпознава метрума на музика в размери 2/4, 3/4, 4/4, 
5/8 и 7/8. 

Разграничава по тембър духовите инструменти от 
струнните. 

Назовава имена на български и чужди композитори, 
свързани с изучавания материал.

Весел дъжд – муз. и т. Б. Мирчев, ар. В. Кос-
тов

Ой, Лазаре – нар. песен, изп. М. Михайлова 
(ДФС „Неразна”) 

Валс на цветята из балета „Лешникотро-
шачката“ – П. И. Чайковски

Устно формиращо оце-
няване от учителя

42 26 Затвърдяване на 
нови знания

Импровизира разнообразни движения върху учена песен.

Определя еднаквост, различие и подобие в песни от 
училищния репертоар по слух и с помощта на графич-
ни средства. 

Знае предназначението на обозначенията „първи и 
втори път” и го разпознава като графично изображе-
ние.

Разпознава метрума на музика в размери 2/4, 3/4, 4/4, 
5/8 и 7/8.

Изпълнява подражателно ритмични последования от 
изучаваните нотни стойности. 

Съчинява тематични танци по характерна музика.

Ой, Лазаре – нар. песен

Завило се вито хоро (обр. В. Костов)

Валс на цветята из балета „Лешникотро-
шачката“ – П. И. Чайковски

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци
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39 23 „Весел дъжд“ Нови знания Слуша музика с определени задачи относно характер, 
музикалноизразни средства и други. 

Определя еднаквост, различие и подобие в песни от 
училищния репертоар по слух и с помощта на графич-
ни средства. 

Знае предназначението на обозначенията „първи и 
втори път”.

първи път, 
втори път

Завило се вито хоро (обр. В. Костов)

Весел дъжд – муз. и т. Б. Мирчев

Игра на топка – Б. Танева (пиеса за пиано)

Устно формиращо оце-
няване от учителя

40 24 Затвърдяване на 
нови знания

Анализира разположението на изучаваните нотни 
стойности и паузи в размери 2/4, 3/4, и 4/4. 

Изпълнява съпровод по графичен запис на метрум и 
ритъм. 

Определя еднаквост, различие и подобие в песни от 
училищния репертоар по слух и с помощта на графич-
ни средства. 

Знае предназначението на обозначенията „първи и 
втори път” и го разпознава като графично изображе-
ние. 

Весел дъжд – муз. и т. Боби Мирчев, ар. В. 
Костов

Игра на топка – Б. Танева (пиеса за пиано)

Мама – Б. Танева (пиеса за пиано)

Пролетна тематична картина

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

41 25 „Ой, Лазаре“ Нови знания Познава символиката и съдържанието на лазаруването 
и Цветница като пролетен празник.

Разпознава метрума на музика в размери 2/4, 3/4, 4/4, 
5/8 и 7/8. 

Разграничава по тембър духовите инструменти от 
струнните. 

Назовава имена на български и чужди композитори, 
свързани с изучавания материал.

Весел дъжд – муз. и т. Б. Мирчев, ар. В. Кос-
тов

Ой, Лазаре – нар. песен, изп. М. Михайлова 
(ДФС „Неразна”) 

Валс на цветята из балета „Лешникотро-
шачката“ – П. И. Чайковски

Устно формиращо оце-
няване от учителя

42 26 Затвърдяване на 
нови знания

Импровизира разнообразни движения върху учена песен.

Определя еднаквост, различие и подобие в песни от 
училищния репертоар по слух и с помощта на графич-
ни средства. 

Знае предназначението на обозначенията „първи и 
втори път” и го разпознава като графично изображе-
ние.

Разпознава метрума на музика в размери 2/4, 3/4, 4/4, 
5/8 и 7/8.

Изпълнява подражателно ритмични последования от 
изучаваните нотни стойности. 

Съчинява тематични танци по характерна музика.

Ой, Лазаре – нар. песен

Завило се вито хоро (обр. В. Костов)

Валс на цветята из балета „Лешникотро-
шачката“ – П. И. Чайковски

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци
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43  27 „Жълтото цвете 
цъфтеше“

Нови знания Познава символиката и съдържанието на празника 
Великден.

Подбира подходящи средства за съпровод съобразно 
характера на музиката. 

Разпознава по външен вид и тембър музикален инстру-
мент: акордеон. 

акордеон Ой, Лазаре – нар. песен

Жълтото цвете цъфтеше – нар. песен

Великденски камбани – муз. и текст Б. Трич-
ков 

Върбишка ръченица (изп. на акордеон)

Валс № 2, оп. 64 –Ф. Шопен (изп. на акордеон)

Устно формиращо оце-
няване от учителя

44 28 Пролетни праз-
ници

Наблюдение Познава символиката и съдържанието на пролетните 
празници и конкретно на лазаруването.

Изпълнява песни от училищния репертоар – авторски 
и народни. 

Изпълнява по избор песни от извънучилищния реперто-
ар. 

Дава примери за присъствието на изучаваните жанро-
ве в ежедневието и празника на хората. 

Изпълнява лазаруване по сценарий.

Ой, Лазаре – нар. песен

Жълтото цвете цъфтеше – нар. песен

Песни по избор

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

45 29 „Слава вам, твор-
ци велики“

Нови знания Познава петолиние, ключ „сол”, разположението на 
нотите върху петолинието и съответстващите им 
тонови имена.

Назовава имена на български композитори. Свързва 
композитор и автор на текст с конкретна песен. 

Разпознава звучността на женски хор и смесен хор. 

Изпълнява песни от училищния репертоар – авторски 
и народни. 

Изпълнява по избор песни от извънучилищния реперто-
ар. 

Родина – муз. Г. Спасов, т. М. Исаев

Слава вам, творци велики – 
популярна песен, т. С. Гинев

Родна реч – м. Д. Христов, т. Р. Босилек 

Народните будители – муз. В. Костов, т. В. 
Ангелска (втори клас)

Днес, ден славен – муз. Д. Бойчев, т. популя-
рен (втори клас)

Химн на св. св. Кирил и Методий – муз. П. 
Пипков, т. С. Михайловски 

Песни по избор

Устно формиращо оце-
няване от учителя
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43  27 „Жълтото цвете 
цъфтеше“

Нови знания Познава символиката и съдържанието на празника 
Великден.

Подбира подходящи средства за съпровод съобразно 
характера на музиката. 

Разпознава по външен вид и тембър музикален инстру-
мент: акордеон. 

акордеон Ой, Лазаре – нар. песен

Жълтото цвете цъфтеше – нар. песен

Великденски камбани – муз. и текст Б. Трич-
ков 

Върбишка ръченица (изп. на акордеон)

Валс № 2, оп. 64 –Ф. Шопен (изп. на акордеон)

Устно формиращо оце-
няване от учителя

44 28 Пролетни праз-
ници

Наблюдение Познава символиката и съдържанието на пролетните 
празници и конкретно на лазаруването.

Изпълнява песни от училищния репертоар – авторски 
и народни. 

Изпълнява по избор песни от извънучилищния реперто-
ар. 

Дава примери за присъствието на изучаваните жанро-
ве в ежедневието и празника на хората. 

Изпълнява лазаруване по сценарий.

Ой, Лазаре – нар. песен

Жълтото цвете цъфтеше – нар. песен

Песни по избор

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

45 29 „Слава вам, твор-
ци велики“

Нови знания Познава петолиние, ключ „сол”, разположението на 
нотите върху петолинието и съответстващите им 
тонови имена.

Назовава имена на български композитори. Свързва 
композитор и автор на текст с конкретна песен. 

Разпознава звучността на женски хор и смесен хор. 

Изпълнява песни от училищния репертоар – авторски 
и народни. 

Изпълнява по избор песни от извънучилищния реперто-
ар. 

Родина – муз. Г. Спасов, т. М. Исаев

Слава вам, творци велики – 
популярна песен, т. С. Гинев

Родна реч – м. Д. Христов, т. Р. Босилек 

Народните будители – муз. В. Костов, т. В. 
Ангелска (втори клас)

Днес, ден славен – муз. Д. Бойчев, т. популя-
рен (втори клас)

Химн на св. св. Кирил и Методий – муз. П. 
Пипков, т. С. Михайловски 

Песни по избор

Устно формиращо оце-
няване от учителя
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46 30 Магията на музи-
ката

Обобщение Изпълнява по избор песни от извънучилищния реперто-
ар. 

Разпознава най-малко два инструментални откъса от 
репертоара за слушане 

Анализира разположението на изучаваните нотни 
стойности и паузи в размери 2/4, 3/4, и 4/4. 

Познава графичния белег на цяла, половина, половина с 
точка, четвъртина и осмина нота и съответстващи-
те им паузи. 

Познава петолиние, ключ „сол”, разположението на 
нотите върху петолинието и съответстващите им 
тонови имена. 

Завило се вито хоро – нар. песен 

Прелюд – Й. С. Бах

Игра на топка – Б. Танева

Валс № 2 – Д. Шостакович

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

47 31 Да разбирам музи-
ката вече мога

Диагностика – из-
ходно ниво 

Коментира присъствието на разнообразна музика в 
програмите на радиото и телевизията. 

Разпознава най-малко два инструментални откъса от 
репертоара за слушане 

Назовава четири имена на български и чужди музикан-
ти – композитори и изпълнители, свързани с изучава-
ния материал. 

Проследява мелодия, характер, темпо и динамика в 
подходящи инструментални творби и ги използва 
като слухова опора при разпознаване. 

Определя еднаквост, различие и подобие в песни от 
училищния репертоар по слух и с помощта на графич-
ни средства. 

Разпознава инструментална творба по характер, тем-
по, динамика и тембър. 

Ре свири на тромпет – муз. П. Льондев, т. В. 
Ангелова 

Си и До танцуват валс – муз. П. Льондев, т. 
В. Ангелова

Де е България? – т. Ив. Вазов 

Валс № 2 – Д. Шостакович

Ерген деда – муз. П. Льондев, т. народен

Тестово формиращо 
оценяване/самооце-
няване чрез скала от 
стилизирани знаци

48 32 „Искам“ Нови знания Слуша музика с определени задачи относно характер, 
музикалноизразни средства и други. 

Определя със свои думи темпо, динамика и характер 
на музиката в подходящи примери. 

Разпознава метрума на музика в размери 2/4, 3/4, 4/4, 
5/8 и 7/8. 

Пее песни по избор от училищния и извънучилищния 
репертоар. 

Искам – муз. Ж. Янкулова, т. М. Дългъчева 

Ваканция – муз. В. Кушев, т. Т. Балова

Песни от училищния репертоар по избор

Устно формиращо оце-
няване от учителя
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Компетентности като очаквани 

 резултати от обучението
Нови 

понятия
Контекст и дейности за всяка урочна 

единица

Методи и форми на 
оценяване по теми и/

или раздели
Забележка

46 30 Магията на музи-
ката

Обобщение Изпълнява по избор песни от извънучилищния реперто-
ар. 

Разпознава най-малко два инструментални откъса от 
репертоара за слушане 

Анализира разположението на изучаваните нотни 
стойности и паузи в размери 2/4, 3/4, и 4/4. 

Познава графичния белег на цяла, половина, половина с 
точка, четвъртина и осмина нота и съответстващи-
те им паузи. 

Познава петолиние, ключ „сол”, разположението на 
нотите върху петолинието и съответстващите им 
тонови имена. 

Завило се вито хоро – нар. песен 

Прелюд – Й. С. Бах

Игра на топка – Б. Танева

Валс № 2 – Д. Шостакович

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

47 31 Да разбирам музи-
ката вече мога

Диагностика – из-
ходно ниво 

Коментира присъствието на разнообразна музика в 
програмите на радиото и телевизията. 

Разпознава най-малко два инструментални откъса от 
репертоара за слушане 

Назовава четири имена на български и чужди музикан-
ти – композитори и изпълнители, свързани с изучава-
ния материал. 

Проследява мелодия, характер, темпо и динамика в 
подходящи инструментални творби и ги използва 
като слухова опора при разпознаване. 

Определя еднаквост, различие и подобие в песни от 
училищния репертоар по слух и с помощта на графич-
ни средства. 

Разпознава инструментална творба по характер, тем-
по, динамика и тембър. 

Ре свири на тромпет – муз. П. Льондев, т. В. 
Ангелова 

Си и До танцуват валс – муз. П. Льондев, т. 
В. Ангелова

Де е България? – т. Ив. Вазов 

Валс № 2 – Д. Шостакович

Ерген деда – муз. П. Льондев, т. народен

Тестово формиращо 
оценяване/самооце-
няване чрез скала от 
стилизирани знаци

48 32 „Искам“ Нови знания Слуша музика с определени задачи относно характер, 
музикалноизразни средства и други. 

Определя със свои думи темпо, динамика и характер 
на музиката в подходящи примери. 

Разпознава метрума на музика в размери 2/4, 3/4, 4/4, 
5/8 и 7/8. 

Пее песни по избор от училищния и извънучилищния 
репертоар. 

Искам – муз. Ж. Янкулова, т. М. Дългъчева 

Ваканция – муз. В. Кушев, т. Т. Балова

Песни от училищния репертоар по избор

Устно формиращо оце-
няване от учителя
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МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ И РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИТЕ

Тема: „Третокласници“
Урок за нови знания (с. 7)

Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне с песента за разпя

ване „Нашето звънче” (музика Хайгашод Агасян, 
текст Ангелина Жекова). Очаква се възпроизвежда
не на интонацията, метроритмиката и устано
веното темпо на песента. Целта е актуализиране 
на музикалнослуховите представи на учениците и 
знанията им за основни музикалноизразни средства 
– ритъм и темпо. 

Основна част:
1. С разучаването на песента „Третокласници“ 

(музика Хайгашод Агасян, текст Ангелина Жекова) 
вниманието се насочва към синхронизиране на во
калното изпълнение на третокласниците със съп
ровода и с общата звучност. Задача № 1 „Разкажи 
за твоята ваканция“ цели учениците да споделят 
за музиката, която са слушали през лятото, и да 
представят според възможностите си пред класа 
свои любими песни.

2. Задачата предполага работа в екип и се очак
ват от учениците предложения на песни от учи
лищния и извънучилищния репертоар, подходящи 
за първия учебен ден.

3. След възприемане на песента „Детство мое“ 
(музика Вили Казасян, текст Богомил Гудев) се 
предполага учениците да я изиграят с помощта на 
водещите картинки. 

4. Задачата цели визуално разпознаване на ком
позитори, изучени в предходните класове: Добри 
Христов, Панайот Пипков, Вили Казасян. Верен от
говор: Вили Казасян (трета снимка).

Заключителна част:
Акцентира се върху изпълняване по избор на 

песни от извънучилищния репертоар. Даване на 
примери за присъствието на изучаваните жанрове 
в ежедневието и празника на хората. 

Разучаване на песента 
„Третокласници“.

Изиграване на песента 
„Детство мое“, както е 
показано.

Визуално разпознаване 
на композитори. Верен 
отговор: трета снимка.

Изпълнение на песни 
от училищния и извън 
училищния репертоар, 
подходящи за първия 
учебен ден.

2

Разговор на тема какво 
слушах през лятото.
Синхронизиране на 
вокалното изпълнение със 
съпровода и с общата 
звучност. 

1

„Нашето звънче” – разпяване. 
Актуализиране на знания за 
ритъм и темпо. 

3

4
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Тема: Да си припомним, е забавно
Урок за обобщение (с. 8 – 9)

Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне с изпълнение на песни

те от задача № 1 – „Звънче звънна“ – народна пе
сен, „Чело коте“ – музика и текст Дора Драганова, 
и „Знамето ни е трицветно“ – музика и текст Ми
лан Митов. Целта е разграничаване на народната 
и авторската музика в училищния репертоар. Ве
рен отговор – народната песен е „Звънче звънна“.

Основна част:
2. Учениците трябва да свържат изучаваните 

видове мелодическо движение с графичен модел. 
Движението на мелодията в началото на песента 
„Чело коте“ съответства на графичен модел а).

3. Очаква се учениците да подберат подходящи 
музикални инструменти и да съпровождат песен
та, като се ръководят от метрума и темпото 
при изпълнението. Подходящи инструменти са: 
дървено конче, барабанче, клавеси.

4. Задачата е насочена към изграждане на умения 
за работа в екип и синхронизиране на изпълнение
то на песента със съпровода. 

5. Със задачата „Изпейте песента „Чело коте“ 
със солист, хор и артисти, които да покажат дви
женията на котето от текста на песента“ се на
сочва вниманието на третокласниците към съчи
няване на тематични танци по характерна музика. 

6. Задачата е свързана с дейност за възприемане 
на музика. При нея се очаква учениците да свържат 
метричната пулсация и характера на музиката с 
изучаваните жанрове. Верни отговори: „Пролетни 
гласове” – валс, „Татковина” – марш, „Рече мама да 
ме жени” – пайдушко хоро.

7. Актуализиране на знанията на учениците за 
музикалните инструменти и разграничаване на на
родните. Верен отговор: флейта, арфа, китара.

8. Актуализиране на знанията за коледуване
то, сурвакането, кукерските игри и лазаруването. 
Вер ни отговори: Коледа – „Звънче звънна“, Сурва – 
„Сурвакари“, Лазаровден – „Ой, Лазаре“, кукерски 
игри – „Кукерски чанове и хлопки“.

Заключителна част:
Обобщават се: изучаваните видове мелодичес

ко движение и свързването им с графичен модел; 
съпровождането на песни и подходящи инструмен
тални откъси от училищния репертоар, като уче
ниците се ръководят от метрума и темпото при 
изпълнение на съпровода; свързването на метрич
ната пулсация и характера на музиката с изучава
ните жанрове.

В края на часа учениците имат възможност за 
самооценка.

1

2

3

4

5

6

7

8
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Тема: С музиката е лесно и интересно
Урок за диагностика (с. 10 – 11)

Общи инструкции:
Предложеният диагностичен инструмент съ

държа 10 задачи. Както и в учебника за втори клас, 
така и в този те са разработени в два варианта. 
Първият е за учебника, а вторият е във формата 
на работен лист за ученика, поместен в приложе
нията към книгата за учителя. Необходимо е той 
да се ксерокопира за всеки третокласник. 

Всяка от задачите има за цел установяване на 
постигнат очакван резултат към конкретна об
ласт на компетентност от програмата по музи
ка за втори клас, тъй като това е входно ниво. 
Целта е да се създаде възможност за сравнение на 
получените резултати в края на втори и началото 
на трети клас.

Препоръчително е учителят да прочете зада
чите и да остави необходимото учебно време за 
тяхното изпълнение. Задачите са отнесени към 
едно от шестте познавателни нива на класифи
кацията на Б. Блум и колектив (описание в табли
ца). Конструирането на диагностичната форма 
е съобразено с възрастовите особености на тре
токласниците. Съобразно вида на диагностиката, 
представляваща входно ниво за трети клас, музи
калният материал, включен към задачите, съдържа 
произведения, които присъстват в образовател
ното съдържание, представено в учебника за вто
ри клас. 

Методически насоки:
1. Задачата „Изпей песните. Коя е авторска?“ 

предполага разграничение между авторски и на
родни песни.

Музикален материал:
а) „Нашето звънче“ – Хайгашод Агасян 
б) „Ой, Лазаре“ – народна песен
в) „Седнало е Джоре“ – народна песен

2. В задачата „На коя от изпълнените песни съ
ответства моделът на мелодията? Назови нейно
то заглавие.“ поставената цел е да се свързват изу
чаваните видове мелодическо движение с графичен 
модел. Тя създава възможност за двойна логическа 
връзка и на тази основа за междупредметна връзка 
с математика, която се изразява в разпознаване на 
произведението, определяне на неговия жанр чрез 
илюстрация и обвързване с характерния за него 
метричен модел. 

Музикален материал:
„Ой, Лазаре“ – народна песен

3. „Кое е подходящото хоро за песента „Ой, Ла
заре“?“ е задача, чиято цел е свързване на метрич
ната пулсация и характер на музиката с изучавани 
жанрове. Както в учебниците за първи и втори 
клас, и тук продължава традицията за възприема
не на жанра като комплекс и за обвързването с по
вече от едно музикалноизразно средство.

4. „Чуй произведенията. Свържи ги с композито
рите им.“ е задача, чрез която се създават възмож
ности за диагностициране на нивото на развитие 
на умението за свързване на музикални творби с 
техните композитори. 

Включването на задачата „Назови само българ
ските композитори.“ е продиктувано от присъст
вието на следния очакван резултат от учебната 
програма за трети клас: назовава имена на българ
ски музиканти – композитори и изпълнители, свърза
ни с изучавания материал. 

5. Изпяване на песента „Чело коте“ със солист, 
хор и артисти, които да покажат движенията на 
котето от текста на песента, предполага разви
тие на детската артистичност.

6. Чрез задачата „Изпей песента „Снежинки“ и 
избери вярното за нея във всяка колона“ се диаг
ностицира умението на третокласниците за еле
ментарен музикален анализ въз основа на характер 
на музиката, темпо, метрум, жанр. 

Музикален материал:
„Снежинки“ – м. Хр. Недялков, т. Д. Спасов

7. Задачата „Назови имената само на струнни
те инструменти.“ предполага разграничаване по 
външен вид на музикални инструменти. 

8. „Каква е последователността на произведе
нията, които чуваш? Свържи всяко с подходящия 
инструмент.“ е задача, чрез която се цели разпоз
наване на инструментални откъси от репертоара 
за слушане и определяне на тембри на музикални 
инструменти.

Музикален материал:
„Хорце” – Симеон Щерев, „Река Анчо” – Пако де 

Лусия, „Кюстендилско хоро” – изпълнява Румен Си
раков с ОНМ на БНР.

9. „Подреди нотите според ябълките, като под
береш правилната комбинация.“ е задача, чрез коя
то се очаква от третокласниците да разпознаят 
нотни стойности с помощта на нагледни опори. 

10. „С кой празник свързваш всеки от предмети
те?“ е задача, създаваща възможност за установя
ване на нивото на знанията на третокласниците 
за характерни български обичаи.
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Ключ на отговорите: 
1. авторска песен е „Нашето звънче“
2. „Ой, Лазаре“
3. пайдушко хоро
4. Панайот Пипков – „Химн на св. св. Кирил и Ме

тодий“; Пьотр И. Чайковски – „Валс на цветята“ 
из балета „Лешникотрошачката“; Добри Палиев – 
„Кукерски танц“

5. I снимка – Добри Христов, II снимка – Панайот 
Пипков, III снимка – Вили Казасян

6. нежно, умерено, равномерна пулсация на 3, валс
7. тамбура, китара, арфа

8. Последователността на произведенията, 
които ще възприемат третокласниците, се опре
деля от учителя. Инструментите, които ги изпъл
няват, са: 

– „Хорце” – флейта;
– „Река Анчо” – китара;
– „Кюстендилско хоро” – тамбура.
9. цяла ябълка – цяла нота, половин ябълка – поло

вина нота, четвъртина ябълка – четвъртина нота
10. сурвачка – Сурва, гега – Коледа, венче – Лаза

ровден

№ 
задача

Очакван резултат –
знания, умения и отношения

Област 
на компетентност

Познавателно 
ниво

Критерии и показатели за 
оценка

1
Разграничава авторските от 
народните песни в реперто
ара за пеене.

Музика и общество Разбиране Правилност на отговорите:
– верен отговор: 1 т.

2
Свързва изучаваните видове 
мелодическо движение с гра
фичен модел. 

Мелодическо движе
ние

Анализ Правилност на отговорите: – 
верен отговор: 1 т.

3

Разграничава марш, валс, 
право хоро, пайдушко хоро и 
ръченица в подходящи
примери.

Музикални жанрове Приложение Правилност на отговорите: – 
верен отговор: 1 т.

4

Разпознава по характерна ме
лодия наймалко два инстру
ментални откъса от
репертоара за слушане.

Слушане на музика Синтез Правилност на отговорите:
– за всеки верен отговор 1 т.
Общ брой за цялата задача: 3 т.

5

Назовава три имена на ком
позитори на песни и инстру
ментални произведения
от училищния репертоар.

Авторска и народна 
музика 

Знание Правилност на отговорите:
– за всеки верен отговор 1 т.
Общ брой за цялата задача: 4 т.

6

Определя метричната пулса
ция и характера на музиката 
като жанрови белези.

Музикални жанрове Анализ Правилност на отговорите:
– за всеки верен отговор 1 т.
Общ брой за цялата задача: 4 т.

7

Разпознава по външен вид и 
тембър музикални инстру
менти.

Вокална и инстру
ментална музика 

Разбиране Правилност на отговорите:
– за всеки верен отговор 1 т.
Общ брой за цялата задача: 3 т.

Таблица на задачите, включени в диагностика в началото на учебната година (входно ниво)
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Скала за самооценяване от учениците:
29 – 20 т. – успях да се справя без помощ – усмих
нато личице
19 – 10 т. – справих се, но допуснах грешки – сери
озно личице
9 – 0 т. – беше ми трудно – тъжно личице

Скала за оценяване на постиженията на ученици-
те чрез получен тестов бал:

Максимален брой точки: 29
29 – 20 т. – отлично представяне – усмихнато ли
чице
19 – 10 т. – добро представяне – сериозно личице 
9 – 0 т. – слабо представяне – тъжно личице 

№ 
задача

Очакван резултат –
знания, умения и отношения

Област 
на компетентност

Познавателно 
ниво

Критерии и показатели за 
оценка

8

Разпознава по характерна ме
лодия наймалко два инстру
ментални откъса от
репертоара за слушане.

Слушане на музика Синтез Правилност на отговорите:
– за всеки верен отговор 1 т. 
Съответно:
– за разпознато музикално произ
ведение;
– за свързване с конкретен музи
кален инструмент.
Общ брой за цялата задача: 6 т.

9

Разпознава графично знаците 
за цяла, половина и четвър
тина нота стойност.

Тонови трайности Разбиране Правилност на отговорите:
– за всеки верен отговор 1 т.
Общ брой за цялата задача: 3 т.

10

Изброява характерни елемен
ти на коледуването, сурвака
нето, кукерските игри
и лазаруването.

Авторска и народна 
музика

Знание Правилност на отговорите:
– за всеки верен отговор 1 т.
Общ брой за цялата задача: 3 т.
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Тема: „Приказките“
Урок за нови знания (с. 12)
Нови понятия: нота, кларинет

Въвеждаща част:
Урокът може да започне с песента за разпяване 

„Третокласници” (музика Хайгашод Агасян, текст 
Ангелина Жекова). Чрез игра „Беззвучен телевизор“ 
учителят „изпява“ песента без глас, а учениците 
трябва да я отгатнат. Целта е вниманието им да 
се насочи към ясна и отчетлива артикулация при 
изпълнение.

Основна част:
1. Разучаване на новата песен „Приказките“ (му

зика Маргарита Шоселова, текст Мая Дългъчева). 
Задача № 1 е свързана с изграждане на умения за 
проследяване на текста на песента „Приказките“ 
и предполага максимално приложение на училищния 
и извънучилищния опит на базата на вече познато
то. Връзка с български език и литература. 

2. Задачата активизира аналитичното мисле
не на третокласниците. Междупредметна връзка  

с изобразително изкуство. Верен отговор: липсва 
Котаракът с чизми. 

3. Новите знания представят понятието 
„нота“. Целта на задача № 3 „С какви знаци ще за
пишеш: дума, число, мелодия?“ е учениците да нап
равят връзка между дума – буква, число – цифра и 
мелодия – нота.

4. Представяне на второто за часа ново поня
тие – кларинет. Третокласниците се запознават с 
него чрез задача № 4 за възприемане и визуално чрез 
снимката му. Очаква се учениците със свои думи да 
опишат тембъра на кларинета. 

5. За въпроса „Кой друг инструмент се чува в 
произведението?“ верен отговор е пиано. 

Заключителен етап:
Акцентира се върху разпознаване по външен вид 

и тембър на кларинета и на познаване на нотата 
като графичен белег. 

Представяне на новото 
понятие нота чрез 
връзка между дума – 
буква, число – цифра и 
мелодия – нота.

Песен за разучаване – 
„Приказките“.

Ново понятие – 
кларинет.

Описване на тем 
бъра на кларинета чрез 
пиесата „Приказка за 
кларинет“. 

Разпознаване на тембъра 
на пианото в „Приказка 
за кларинет“. 

Проследяване на текста на 
песента. 1

„Третокласници” – разпяване 
чрез игра „Беззвучен 
телевизор“. 

Ново понятие – нота.

Анализ на илюстрацията 
на песента. 2

4

3

5
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Тема: „Приказките“
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 13)

Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне с изпяване на песента 

„Приказките“ (музика Маргарита Шоселова, текст 
Мая Дългъчева), като учениците синхронизират из
пълнението с музикалния съпровод. Изисква се те 
да влязат в ролята на героите от песента „При
казките“ и със специфични движения да предста
вят характера на героите, за които се пее в нея.

Основна част:
2. Задачата е свързана с приложение на училищ

ния и извънучилищния опит на учениците и използ
ва междупредметна връзка с български език и лите
ратура. 

3. Възприемане на „Приказка за кларинет“ от 
Йовчо Крушев. Произведението е подходящо за раз
виване на способността за възприемане на музика 
с определена задача. Целта е третокласниците да 
свържат изучаван музикален инструмент с клари
нета. За намиране на правилния отговор в задача

та са предложени „весели числа“ – междупредмет
на връзка с математика. Верен отговор: флейта.

4. Задачата изисква познаване на принципа и на 
различните начини на звукоизвличане при духови
те инструменти, както и разграничаване на на
родните инструменти от останалите. 

5. Учениците затвърдяват знанията за познава
не на нотата като графичен белег. Верни отгово
ри: 1 – нотен знак на цяла нота, половина нота, 
нотен знак на четвъртина нота и четвъртина 
нота.

Заключителна част
Затвърдяват се принципът и различните начи

ни на звукоизвличане при духовите инструменти. 
Акцентира се върху разграничаване на народните 
инструменти от останалите.

В края на часа учениците имат възможност за 
самооценка.

Приказките“ – разпяване. 
Влизане в ролята на 
героите от песента.

Възприемане на „Приказка 
за кларинет“ и свързване 
на кларинета с флейтата 
чрез „весели числа“.

1

Изпълнение на песен 
от училищния и 
извънучилищния 
репертоар с приказен 
герой.

Затвърдяване на 
знанията за нотата 
като графичен белег. 
Пропуснати ноти: 
половина, четвъртина. 

2
3

Актуализиране на знания 
та за духовите 
инструменти и 
разграничаване на 
народните инструменти 
от останалите.

4

5
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Разграничаване на 
посоката на движение 
на мелодията в пиесата. 
Верен отговор: първа 
схема.

Разграничаване на 
звукоизобразителния 
характер на музиката в 
пиесата.

Тема: „Трите кофи“
Урок за нови знания (с. 14)
Ново понятие: петолиние

Въвеждаща част:
Урокът може започне с изпяване на песента 

„Приказките“ (музика Маргарита Шоселова, текст 
Мая Дългъчева) и с играта „Пеене на глас и наум” – 
учителят показва с едно пляскане пеене на глас и с 
две пляскания – пеене наум.

Основна част:
1. При разучаване на песента „Трите кофи“ (му

зика Румен Наков, текст Росалин Николов) внима
нието на учениците може специално да се насочи 
върху кратките и дългите срички в текста на пе
сента. Целта е постепенно да се формират умения 
за разпознаването им с цел съотнасяне на тонови
те трайности в следващия урок за нови знания. За
дача № 1 изисква разграничаване на видовете тем
па. Верен отговор: умерено темпо. 

2. Представяне на новото понятие петолиние. 
Целта е учениците да познават петолинието 
като елемент на нотописа. При задача № 2 уче
ниците възприемат произведението „Гласът на 

птиците“ (музика ЖанФилип Рамо). (Точният пре
вод на пиесата е „Призивът на птиците“, пиеса
та е известна у нас и като „Зовът на птиците“. 
Предлагаме заглавието „Гласът на птиците“ като 
поподходящо за възрастта на третокласниците 
и като връзка с методиката на въвеждане на то
новите наименовия.) Учениците слушат музика с 
определени задачи относно характер, музикалноиз
разни средства и други.

3. Задачата е свързана с дейност за възприема
не, като учениците трябва да разграничат изрази
телния от звукоизобразителния характер на музи
ката в „Гласът на птиците“.

4. Очаква се разграничаване на посоката на дви
жение на мелодията. 

Заключителна част:
Разглежда се петолинието като елемент на но

тописа. Слуша се музика с определени задачи от
носно характер, музикалноизразни средства и дру
ги. 

„Приказките“ – разпяване.

Ново понятие – петолиние.

Слушане на 
музика с определени 
задачи при възприемане 
на пиесата „Гласът на 
птиците“.

Разучаване на песента 
„Трите кофи“.

2

Разграничаване на ви
довете темпа. Верен 
отговор: умерено темпо.

1

4

3
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Тема: „Трите кофи“
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 15)

Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне с песента от пред

ходния урок „Трите кофи“ (музика Румен Наков, 
текст Росалин Николов). Очаква се учениците да 
отгатнат песента по съпровода и да възпроизве
дат интонацията, метроритмиката и установе
ното темпо на песента. 

Основна част:
2. Чрез визуализиране задачата подпомага учени

ците да се ориентират в движенията на мелоди
ята. Очаква се те да изберат вярната картинка 
за началото на песента „Трите кофи“. Верен отго
вор: първа картинка. 

3. Избор на вярното по отношение на характер 
на музиката и темпото за песента „Трите кофи“. 
Верни отговори: за характер на музиката – бодро, 
за темпо – умерено.

4. Задачата активира личната позиция за съ
бирането на отпадъците; дискусия по темата за 
разделното събиране и аргументиране на мнение.

5. Възприемане на пиесата „Гласът на птиците“ 
от ЖанФилип Рамо и определяне на инструмента, 
който я изпълнява, от три предложени възможнос
ти. Верен отговор: пиано.

6. Очаква се учениците да импровизират движе
ния на птици, слушайки „Гласът на птиците“ от 
ЖанФилип Рамо.

Заключителна част:
Коментира се свързване на изучаваните видове 

мелодическо движение с графичен модел и елемен
тарен нотен запис и се акцентира върху импрови
зиране на разнообразни движения върху музика по 
избор. 

В края на часа учениците имат възможност за 
самооценка.

„Трите кофи“ – разпяване. 
Отгатване на песента
по съпровода.

Свързване началото на 
песента с вярната 
картинка. Верен отговор: 
първа картинка. 

1

Избор на характер на 
музиката и темпо за 
песента „Трите кофи“. 
Верни отговори: бодро, 
умерено.

Дискусия по темата за 
разделното събиране 
и аргументиране на 
мнение.

Импровизиране на 
движения на  
птици, подходящи за 
пиесата.

3

4

Възприемане на пиесата 
„Гласът на птиците“ 
и определяне на 
инструмента, който я 
изпълнява. Верен отговор: 
пиано.

2

5

6
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Тема: „Приятели с различни цветове“
Урок за нови знания (с. 16 – 17)
Ново понятие: размер 2/4

Въвеждаща част:
Урокът може да започне с песента „Трите кофи“ 

(музика Румен Наков, текст Росалин Николов). Цел
та е да се актуализират музикалнослуховите пред
стави на учениците и знанията им по отношение 
на основни музикалноизразни средства – ритъм и 
темпо.

Основна част:
1. При разучаване на песента „Приятели с раз

лични цветове“ (еврейска песен, български текст 
Росица Димитрова) вниманието се насочва към за
дача 1 – работа с текста и откриване на думите, 
свързани с приятелството. Междупредметна връз
ка с български език и литература. 

2. Новите знания са свързани с празниците на 
българи, евреи, арменци, турци и други и с развива
не на толерантност към различността. В задача 2 
се коментират фолклорна музика и обреди на раз
лични етноси в България и съотнасянето им към 
съответните празници. Верни отговори: българи 
– Рождество Христово, роми – Банго Васил, евреи 
– Ханука.

3. Новите знания дават представа за тонови
те трайности. С тях е свързана задача № 3 „Раз

граничи дългата от кратките срички.“ в новата 
песен. Целта е изграждане на практически умения.

4. Моделите в „Музикална математика“ дават 
възможност за междупредметна връзка с матема
тика. Верни отговори: половина > четвъртина; по
ловина = половина; четвъртина < цяла.

5. Новите знания представят размер 2/4. Зада
ча 5 е свързана с възприемане на музика. Целта е 
откриване на метрума и размера. Верен отговор: 
двувременен равномерен метрум, размер 2/4.

6. Анализиране на разположението на изучавани
те нотни стойности в размер 2/4. Верен отговор: 
грешката е при трети пример.

Заключителна част:
Коментират се фолклорна музика и обреди на 

различни етноси в България. Разглеждат се разпо
ложението на изучаваните нотни стойности в 
размер 2/4 и графичният белег на цяла, половина и 
четвъртина.

1 2 5

4

3

6
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Тема: „Есен е навън“
Урок за наблюдение (с. 18 – 19)

Въвеждаща част:
1. В началото на урока учениците могат да пред

ложат песни, подходящи за есента. Целта е да се 
активизират музикалнослуховите им представи за 
песни по темата от училищния и извънучилищния 
репертоар.

Основна част:
2. Задачата е свързана с предходната. Ученици

те могат да влязат в ролите на солисти и хор и да 
изпълнят предложените от тях песни.

3. Музикалната кръстословица дава възмож
ност по забавен начин да бъдат използвани на
трупаните знания до момента. Верни отговори: 
водоравно: 1. кларинет, 2. Агасян, 3. петолиние, 4. 
ноти; отвесно: есен. 

4. Съчиняване на тематична звукова картина, 
като се спазват указанията в скобите.

5. Танцова дейност, свързана с песента „Есен“ 
от Петър Ступел. Тя трябва да бъде припомнена 
и учениците сами да изберат с какви танцови дви
жения ще пресъздадат героите в текста.

6. По забавен начин чрез лабиринта се актуали
зират знания за нотните стойности.

Заключителна част:
Акцентира се върху съчиняване на тематични 

звукови картини и емоционално отношение и ар
тистичност при изпълнение на песни. 

В края на часа учениците имат възможност за 
самооценка.

1 2

6

4

3
5
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Тема: „Родина“
Урок за нови знания (с. 20)
Ново понятие: орган

Въвеждаща част:
Урокът може да започне с песента „Приятели 

с различни цветове“ (еврейска песен, български 
текст Росица Димитрова), като учениците син
хронизират изпълнението с музикалния съпровод. 

Основна част:
1. Песента за разучаване е „Родина“ (музика Ге

орги Спасов, текст Младен Исаев). Първата задача 
цели определяне на движението на мелодията в на
чалото на песента. За улесняване на учениците са 
дадени нагледни опори със стрелки. Очакваният ре
зултат е свързване на изучаваните видове мелоди
ческо движение с графичен модел. Верен отговор: 
първа стрелка с посока нагоре.

2. Новите знания за музикалния инструмент ор
ган са дадени текстово и със снимка. С тях е свър
зана задача № 2, в която се изисква учениците да 
чуят „Прелюд“ от Йохан Себастиан Бах и със свои 
думи да опишат звука на органа, като открият 
пропуснатите думи в изречението „Органът звучи 
мощно, ? и ?“.

3. В задача № 3 учениците слушат музикалното 
произведение „Гласът на птиците“ от ЖанФилип 
Рамо. Очаква се те да сравнят звука на пианото 
и органа и да открият грешката. Верен отговор: 
клавишите за свирене с крака.

Заключителна част:
Акцентира се върху външния вид и звука на орга

на и видовете мелодично движение. 

Сравняване звука на 
пианото и органа чрез 
възприемане на „Гласът 
на птиците“ и откри
ване на грешката в 
посочените твърдения. 
Верен отговор: 
клавишите за свирене с 
крака.

„Приятели с различни 
цветове“ – разпяване. 

Ново понятие – орган.

Описване на звука на 
органа чрез възприемане 
на „Прелюд“ от Бах.

Разучаване на песента 
„Родина“.

2

Определяне на 
движението на 
мелодията в 
началото на 
песента „Родина“.
Верен отговор: първа 
стрелка с посока нагоре.

3

1
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Тема: „Родина“
Урок за затвърдяване на знанията (с. 21)

Въвеждаща част:
1. Подходяща за разпяване е песента „Родина“ 

(музика Георги Спасов, текст Младен Исаев), изу
чена в предходния час. Задача № 1 е свързана със 
съчиняване на съпровод, като учениците могат да 
изберат подходящи музикални инструменти. Учи
телят трябва да поощри учениците да изразят 
своето отношение към настроението на песента. 

Основна част:
2. Задача за изграждане на умение за възприема

не на музика с определени задачи, свързана с песен
та „Родина“. Определяне на подходящите за нея 
характер, темпо, динамика и изпълнители. 

3. Разпознаване на звука на органа чрез възпри
емане на „Прелюд“ от Йохан Себастиан Бах. Чрез 

допълнителната информация за Йохан Себастиан 
Бах учениците могат да се запознаят и с неговия 
лик чрез снимката.

4. Задача за сравняване на органа с други инстру
менти. Верни отговори: а) орган и пиано – и два
та инструмента използват клавиатура; б) орган и 
гайда – и двата инструмента имат мях.

Заключителна част:
Коментират се основните акценти в урока, 

като се изведат знанията за Йохан Себастиан Бах 
и за орган.

В края на часа учениците имат възможност за 
самооценка.

„Родина“ – разпяване. 
Съчиняване на съпровод.

Определяне на подхо 
дящите за песента „Роди 
на“ характер, темпо, 
динамика и изпълнители. 

1

Сравняване на органа 
с други инструменти. 
Верни отговори: а) 
орган и пиано – и двата 
инструмента използват 
клавиатура; б) орган 
и гайда – и двата 
инструмента имат мях.

4

2

Разпознаване на 
звука на органа чрез 
възприемане на „Прелюд“. 
Допълнителната 
информация за Йохан 
Себастиан Бах.

3
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Тема: „Бела и веселите ноти“
Урок за нови знания (с. 22)
Ново понятие: тонови имена

Въвеждаща част:
Урокът може да за започне с разпознаване на пе

сента „Приказките” по част от инструменталния 
є съпровод и с нейното изпяване. Възможно е да 
се проведе беседа, чрез която учениците да по
търсят връзка между четенето и разбирането на 
приказки и разбирането и изпълнението на песни. 
Общото е, че и в двата случая са необходими зна
ци, чрез които се означава определено съдържание. 

Основна част:
1. С разучаването на песента „Бела и веселите 

ноти” (муз. Петър Льондев, т. Васка Ангелова) се 
поставя началото за запознаване на третокласни
ците с тонови имена, а в следващите уроци – със 
съответстващите им ноти, както и с разполо
жението им върху петолинието. Чрез междупре
дметна връзка с български език и литература в 
кратка беседа, свързана със съдържанието на но
вата песен, е добре да се акцентира върху назва
нията на тоновете. Тази песен играе ролята на 
„обединяващо звено“, тъй като се превръща в ос
нова за овладяване от учениците на последовател
ността и взаимоотношенията между тоновете 
и знаците, чрез които се отбелязва височината и 
трайността им. По тази причина песента „Бела и 
веселите ноти“ присъства във всеки урок от тези, 
които са свързани с овладяване на елементите на 

нотописа, като музикален материал за разпяване 
– изходна позиция за овладяване на всеки следващ 
нотен знак и тон.

2. Задачата е свързана с проследяване в илюс
трацията на тоновите имена по реда на появява
нето им в припева на песента. Чрез нея се работи 
върху овладяването на тоновата редица във въз
ходящ и низходящ ред. 

3. Задачата е възможност за двигателно моде
лиране.  Чрез нея се усвоява пос ледователността 
на тоновете и техните названия.

4. В задачата се очак ва третокласниците да 
затвърдят знанието, че чрез нотите се записват 
музикалните звуци. Използвана е вече позната за 
третокласниците основа, която е поставена чрез  
междупредметна връзка с български език и литера
тура и математика. Тя включва подобни и вече по
знати за учениците отношения като „буква – звук“ 
и „цифра – число“.

5. Задачата „Какъв е характерът на песента?“ 
се отнася за произведението за възприемане „Аз 
обичам да чета“. Верен отговор: бодра.

6. Ритмичният съпровод в задачата към песен
та „Аз обичам да чета“ предполага определяне на 
темпото є, което е умерено, и затвърдяване на 
слуховата представа, свързана с ролята му на жан
ров белег на марша. 

Заключителна част:
Описват се накратко основните дейности в 

часа. Основен акцент се поставя върху тоновата 
редица.

Изпълнение на ритмичен 
съпровод на песента 
„Аз обичам да чета“, 
определяне на темпото є 
– умерено, и свързването 
му с марша като негов 
жанров белег.

„Приказките“ – разпяване.

Затвърдяване на тоновите 
имена във възходящ и низходящ 
ред чрез проследяването им в 
картинката по реда на тяхно
то появяване в припева на 
песента. 

Затвърдяване на знанието, 
че чрез нотите се записват 
музикалните звуци. 

„Определяне характера 
на песента за възприе
мане „Аз обичам да 
чета“. Верен отговор: 
бодра.

Разучаване на песента 
„Бела и веселите ноти”.

6

Запознаване с новото поня
тие тонови имена чрез пе 
сента „Бела и веселите 
ноти“.

Затвърдяване последовател
ността на тоновете и 
техните названия чрез 
изпяване на „Бела и весели
те ноти“ и показване с ръка 
на мелодията в припева на 
песента. 

2

1

3

4

5
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Тема: „Бела и веселите ноти“
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 23)

Въвеждаща част: 
1. В началото на урока за разпяване на ученици

те може да се използва песента „Бела и веселите 
ноти”, разучена в предходния час. Задачата към 
нея цели осмисляне на последователността на то
новите имена на базата на певческа дейност. По 
този начин се създава възможност за изграждане на 
слухови представи за едно от основните движения 
на мелодията – постепенното. 

Основна част:
2. Преходът към дейността в задачата е добре 

да бъде с кратка беседа. В нея е важно да се под
чертае, че чрез безбройните съчетания на музикал
ните тонове е възможно да се изразят различни 
настроения. Задачата „Чуй песента „Аз обичам 
да чета“ и избери вярното.“ е практическо дока
зателство към казаното в беседата, тъй като 
предполага определяне на характера и темпото на 
песента. Верни отговори: тържествено, умерено.

3. Чрез задачата „Колко тонови имена откри
ваш в изречението: Доре, донеси сирене!”?“ се цели 

овладяване на имената на тоновете, насочено към 
предстоящото им обвързване със съответства
щите им нотни знаци.

4. С цел овладяване на тоновите имена е вклю
чена и играта „Музикална азбука“. Нейната ин
струкция е описана и илюстрирана в учебника: 
Едно от децата в класа брои буквите в азбуката. 
Друго произнася думата „Стоп“. Ако с буквата, до 
която е стигнало първото, започва някое от име
ната на тоновете, второто го назовава. Така се 
продължава. 

Заключителна част:
Може да се опишат накратко основните дей

ности, присъстващи в часа: изпълнение на „Бела 
и веселите ноти“, преговор на тоновите имена, 
възприемане на песента „Аз обичам да чета“ и иг
рата „Музикална азбука“. 

В края на часа учениците имат възможност за 
самооценка.

„Бела и веселите ноти” – 
разпяване. Осмисляне на 
последователността на 
тоновите имена.

Кратка беседа върху съче
танията на музикалните 
тонове и различните 
настроения. Определяне 
на характера и темпото 
на песента за възприемане 
„Аз обичам да чета“. Верни 
отговори: тържествено, 
умерено.

Игра „Музикална азбука“ 
(както е описана и 
илюстрирана в учебника). 

Откриване на тонови 
имена в изречението.3

1

2

4
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Тема: „Родна реч“
Урок за нови знания (с. 24)
Ново понятие: смесен хор

Въвеждаща част:
Удачно е урокът да започне с песента „Родина“ 

(музика Георги Спасов, текст Младен Исаев), като 
се използва играта „Познай песента” – откриване 
на песен по начало от инструментален съпровод.

Основна част:
1. Разучаване на новата песен „Родна реч“ (музи

ка Добри Христов, текст Ран Босилек). В зад. 1 чрез 
беседа учителят поставя акцент върху разширява
нето на знанията за красотата на родната реч, 
за съхраняване на любовта към нея. Предполага се 
междупредметна връзка с теми от обучението по 
български език и литература. Верни отговори на 
въпроса „С кои прилагателни и глаголи в текста на 
песента поетът пресъздава богатството и звън
ливостта на нашата реч?“: звучи, мълвим, звънти, 
ехти, реди, шепти, трепти.

2. Задача за определяне на изпълнителския със
тав на песента „Родина“ от три възможности. Ве
рен отговор: детски хор.

3. Задача за актуализиране знанията за дълги и 
кратки срички чрез определяне на дългите срички в 
песента „Родна реч“. Верен отговор: за първи ред 
– „слад“, за трети – „тат“.

4. Очаква се учениците да определят темпото 
и динамиката на песента „Родна реч“, като избе
рат подходящото от три възможности. Верен 
отговор: умерено темпо, средно силна динамика.

5. Новите знания представят знания за поняти
ето „смесен хор“. Задача № 5 е свързана с възпри
емане на музика. Учениците слушат „Тих бял Дунав“ 
(музика Иван Караджов, текст Иван Вазов) и опре
делят вида на гласовете, които го изпълняват. Ве
рен отговор: смесен хор. 

Заключителна част:
Обобщават се основните дейности и понятия

та, с които учениците са се запознали в часа.

Определяне на вида 
на гласовете (мъжки и  
женски) в „Тих бял Дунав“ 
за възприемане. 

„Родина“ – разпяване. 
Игра „Познай песента” 
– откриване на песен по 
начало от инструментален 
съпровод.

Ново понятие – смесен 
хор.

Разучаване на песента 
„Родна реч“.

5

Откриване на прилага
телни и глаголи в текста 
на песента „Родна реч“, 
които пресъздават 
богатството и звънли
востта на нашата реч. 

Определяне на изпълни
телския състав на песен
та „Родина“. Верен 
отговор: детски хор.

Актуализиране на знани
ята за дълги и кратки 
срички чрез определяне 
на дългите срички в 
песента „Родна реч“.
Верен отговор: за първи 
ред – „слад“  , за трети – 
„тат“.

Определяне на тем 
пото и динамиката на 
песента „Родна реч. Верен 
отговор: умерено темпо, 
средно силна динамика.

4

3

2

1
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Тема: „Родна реч“
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 25)

Въвеждаща част:
1. Учебният час може да започне с изпяване на 

песента „Родна реч“ (музика Георги Спасов, текст 
Младен Исаев), като учениците влязат в роли на 
солисти и хор, както е посочено в зад. 1. 

Основна част:
2. Затвърдяване на знанията за изпълнителски

те състави чрез свързване с гласовете, които ги 
характеризират. Верни отговори: мъже – мъжки 
хор, жени и мъже – смесен хор, деца – детски хор

3. Задачата „Припомни си изучени песни в учи
лище и други, свързани с Деня на будителите.“ е 
свързана с изпълняване на авторски песни от учи
лищния репертоар. 

4. Задача за избор на вярното твърдение за със
тава, който изпълнява песента „Тих, бял Дунав“. 

Верни отговори: „Песента се изпълнява от солист 
и мъжки хор“ – НЕ; „Песента е в умерено темпо 
и тиха динамика“ – НЕ; „Песента се изпълнява от 
смесен хор и на нея може да се марширува“ – ДА.

5. Задачата „Класът да се раздели на две групи. 
Първата да марширува на песента „Тих бял Дунав“, 
а втората да съпровожда с барабанче и клавеси.“ 
изисква работа в екип. 

Заключителна част:
Обобщават се дейностите в часа, като се ак

центира на примери за присъствието на изучава
ните жанрове в ежедневието и празника на хора
та. 

В края на часа учениците имат възможност за 
самооценка.

„Родна реч“ – разпяване. 
Влизане в роли на солис 
ти и хор.

Свързване на 
изпълнителските състави 
с гласовете, които ги 
характеризират. Верни 
отговори: мъже – мъжки 
хор, жени и мъже – смесен 
хор, деца – детски хор.

Маршируване и съпровод 
на „Тих бял Дунав“.

1

Избор на вярното 
твърдение за песента 
„Тих, бял Дунав“ за 
възприемане. Верен 
отговор: „Песента се 
изпълнява от смесен 
хор и на нея може да се 
марширува“ – ДА.

Изпълняване на 
авторски песни от 
училищния репертоар, 
свързани с Деня на 
будителите.

4

3

2

5
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Тема: „Гласът на гайдата“
Урок за нови знания (с. 26 – 27)
Нови понятия: ключ сол, тактова черта, 
такт
Опорни думи: нота сол, нота до

Въвеждаща част:
Разпяването с песента „Бела и веселите ноти” 

(музика Петър Льондев, текст Васка Ангелова) 
предполага актуализиране на музикалнослуховите 
представи за тоновата редица, както и на знания
та за тоновите имена. По този начин се осъщест
вява плавен преход към запознаване с първите два 
нотни знака и съответните тонови височини. 

Основна част:
1. Разучаването на песента „Гласът на гайда

та” (музика Петър Льондев, текст Васка Ангело
ва) започва с определяне на метрума с помощта 
на нагледни опори – две еднакви гайди. Чрез нея 
учениците запознават с първите две ноти и съот
ветните музикални тонове – сол и до.

2. Задачата „Изпей с думи припева на песента. 
Кои познати тонови имена откриваш?“ има за цел 
да се отдели припевът, нотиран под текста. Чрез 
него с помощта на учителя третокласниците от
криват познатите тонови имена и ги свързват 
със съответните нотни знаци – „сол“ и „до“. След
ва определяне на мястото им върху веселата музи
кална стълбица. Кратките текстове в рубриката 
„Нови знания“ обясняват новите понятия „такт“ 
и „тактова черта“, които се представени графич
но.

3. Задачата предполага изяс няване на логическа
та връзка между нотния знак за „сол“ и ключ „сол“. 

Обяснява се, че ключ „сол“ се изписва, като се започ
не от (около) втората линия от петолинието. По
казват се неговите елементи, които са назовани 
по начин, близък до светоусещането на децата, и 
се изписват няколко пъти във въздуха – техника, 
позната на поголяма част от началните учите
ли, използвана при усвояване и на други знаци като 
буква и цифра. По този начин е осъществена меж
дупредметна връзка с български език и литература 
и математика. Следваща стъпка е обяснението на 
начина, по който се изписват новите нотни знаци 
(като две елипси, обърнати една към друга), както 
и показване на местата им върху петолинието. 
По преценка на учителя третокласниците могат 
да напишат няколко ключа „сол“, както и няколко 
ноти „сол“ и „до“ в своите тетрадки.

4. Чрез задачата „Свържи правилно имената 
на нотите с местата им върху петолинието.“ се 
затвърдяват новите знания от часа.

5. Задачата има за цел да обвърже тематично 
знанията за изучените ноти и тоновете, които 
се записват с тях, чрез музикален материал за 
възприемане, включващ изпълнение на 100 каба 
гайди, и откриване на тембъра на гайдата.

6. Чрез лабиринта в последната задача по за
бавен начин не само се затвърдява представата 
на учениците за външния вид на гайдата, но се 
актуализират знания за познати народни ин
струменти и се работи върху тяхната концен
трация.

Заключителна част:
Акцентът в тази част на урока е върху новите 

понятия, включени в него, както и обвързването 
им с музикалния материал, предвиден за часа. 
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Тема: „Гласът на гайдата“
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 28 
– 29)

Въвеждаща част: 
Разпяването в тази част на урока е с песента 

„Гласът на гайдата”, чрез която се подготвя актуа
лизиране на знанията и уменията от предходния 
час. На учениците се поставя задача да покажат с 
ръка движението на мелодичната линия в начало
то на песента, представляваща звукоподражание 
на гласа на гайда.

Основна част:
Задачата „Изпей песента „Гласът на гайдата“. 

За кои ноти се пее в нея? Избери вярното за нача
лото на припева.“ преследва няколко цели: 

– да се актуализират слуховите представи за 
интонацията, свързана с гласа на гайдата;

– да се покаже, че съществуват различните ком
бинации между отделни тонове и ноти, с които се 
записват, аналогично на записването на различни 
числа, означаващи се чрез едни и същи цифри, как
то и на различн и думи – с едни и същи букви.

2. Задачата предполага знания и умения за изпис
ване на ключ „сол“.

3. Чрез задачата се цели да се актуализират зна
нията на учениците за тонови трайности, озна
чени със съответните нотни стойности, както 
и обвързването им с изучените до момента нота 

„до“ и нота „сол“. По този начин се показва, че 
нотният знак съдържа две нива на информация: по 
отношение на трайността на тона, както и по 
отношение на неговата височина. Това го отлича
ва от останалите знаци, познати на третокласни
ците, каквито са буквата и цифрата, означаващи 
съответно звук и число.

4. Задачата предполага изграждане на логическа 
връзка чрез свързване на познати нотни стойности 
с названията им, както и с тяхната трайност, оз
начена чрез броя на метричните им времена.

5. Задачата цели разпознаване на гайдата по 
нейния тембър и демонстриране на начина є на 
звукоизвличане чрез имитиращи движения.

6. Чрез задачата „Прочети изречението.“ на ос
новата на междупредметна връзка с български език 
и литература се откриват тоновите имена на 
изучените ноти „до“ и „сол“.

7. Музикалната кръстословицата ще послужи 
на учителите да обобщят основни знания, изучени 
до момента, свързани със знаци от нотописа, му
зикални инструменти и песенен материал. Верни 
отговори: хоризонтално – 1. тъпан, 2. кларинет, 3. 
нота, 4. орган, 5. сол, 6. пиано, 7. Родина, 8. китара, 
9. Бела; вертикално – петолиние.

Заключителна част:
В края на часа учениците имат възможност за 

самооценка.
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Тема: „Ре свири на тромпет“
Урок за нови знания (с. 30)
Ново понятие: знак за повторение
Опорни думи: нота ре

Въвеждаща част:
Разпяването с песента „Бела и веселите ноти” 

(музика Петър Льондев, текст Васка Ангелова), 
представена с малката картинка, може да бъде съ
проводено с подреждане на тоновите имена, напи
сани на дъската в разбъркан ред. Например: ре, фа, 
сол, ми, до, си, ла, до.

Основна част:
1. Задачата, свързана с разучаване на новата пе

сен „Ре свири на тромпет” (музика Петър Льондев, 
текст Васка Ангелова), има за цел запознаване на 
учениците с тон и нота „ре“, както и със знак за 
повторение. От учениците се очаква да опреде
лят жанра на песента (марш), върху чиято инто
национна основа те ще се запознаят с новия тон 
„ре“ и съответстващия му нотен знак.

2. Задачата „Кои познати ноти откриваш в 
припева на песента?” предполага актуализиране 
на знанията за вече изучените тонове и нотите, с 
които се означават („сол“ и „до“).

3. Новото понятие – знак за повторение, се въ
вежда на практическа основа чрез изпяване на при
пева на песента. По този начин се акцентира и 
върху новия тон „ре“, както и върху характерния 

за марша мелодичен ход (в случая съставен от то
новете „ре“ и „сол“). Очаква се, че той съществу
ва като слухова представа в музикалния опит на 
третокласниците на основата на множеството 
произведения в този жанр, възприети до момента. 

4. Чрез задачата се определя мястото на нота
та „ре“ върху петолинието. Наблюдава се и място
то на съответния є тон върху музикалната стъл
бица и се осмисля последователността в нея.

5. След запознаване с мястото на изписване на 
нота „ре“ върху петолинието, означаващо височи
ната на съответния тон, в задачата учениците 
имат възможност по забавен начин да открият и 
осмислят и второто ниво на информация на нота
та като знак, свързано с означаване на тоновите 
трайности чрез изучени нотни стойности. Верен 
отговор: б.

6. Задачата, свързана с възприемане на „Неапо
литански танц“ от Пьотр И. Чайковски, е обвърза
на тематично с музикалния материал в урока, тъй 
като творбата е в изпълнение на тромпет. 

Заключителна част:
Обобщават се основните дейности, като ак

центът се поставя върху новия тон и съответна
та нота „ре“ и понятието знак за повторение. По 
желание е добре да се изпее и песента, разучена в 
часа.

Определяне на мястото 
на нотата „ре“ върху 
петолинието. 

Означаване на тоновите 
трайности чрез изучени 
нотни стойности. Верен 
отговор: б (четвъртина 
и половина).

Разпознаване на тромпет 
чрез възприемане на 
„Неаполитански танц“.

„Бела и веселите ноти” – 
разпяване. Подреждане на 
тоновите имена, написани 
на дъската в разбъркан ред.

4

Определяне на жанра на  
песента – марш. 
Запознаване с графичното 
изпитване на нотата „ре“ 
и знака за повторение.

Ново понятие: знак за 
повторение.

Разпознаване на „сол“ и 
„до“ в припева на „Ре 
свири на тромпет“.

Въвеждане на знак за пов
торение чрез изпяване на 
припева на песента. 

1

2

3

5

6



62

Тема: „Ре свири на тромпет“
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 31)

Въвеждаща част: 
1. Припомня се разучената в предходния час пе

сен „Ре свири на тромпет” след разпознаването є 
по част от музикалния съпровод. Следващото из
пяване на песента има за цел да създаде възмож
ност за възприемане и осмисляне на силни и слаби 
метрични времена в размер 2/4 чрез импровизиран 
ритмичен съпровод.

Основна част:
2. Задачата е свързана с актуализиране на зна

ние за знак за повторение, понятие, с което учени
ците се запознават в предходния час.

3. „Чуй отново „Неаполитански танц“ от 
Пьотр И. Чайковски и открий как се променя тем
пото.” е задача, чиято цел е откриване на тем
пови промени в произведението с помощта на 
опори.

4. Кръстословицата е включена, за да се прего
ворят изучените тонове със съответстващите 
им имена, както и нотите, чрез които се означа
ват.

Заключителна част:
Мога да се опишат основните дейности в часа. 

Учениците: да назоват произведенията, които се 
изпълняват и възпроизвеждат, с цел натрупване на 
музикален опит; да си припомнят познатите вече 
ноти, чрез които се означат определени тонове, 
както и значението на понятието знак за повторе
ние от предходния час.

В края на часа учениците имат възможност за 
самооценка.

Откриване на 
темповите промени в 
„Неаполитански танц“. 
Верен отговор: умерено 
– бързо.

3

„Ре свири на тромпет” 
– разпяване. Разпознаване 
на песента по музикалния 
съпровод. Второ изпяване 
с подчертаване на 
силни и слаби метрични 
времена в размер 2/4 чрез 
импровизиран ритмичен 
съпровод.

Откриване на знак за 
повторение.

Кръстословица. Верни 
отговори: хоризонтално 
– 1. дайре, 2. ре, 3. сол; 
вертикално – до.

1
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Тема: „Баба Яга рок“
Урок за нови знания (с. 32 – 33)
Нови понятия: електрическа китара,
кийборд

Въвеждаща част:
Песента за разпяване „Трите кофи“ (музика Ру

мен Наков, текст Росалин Николов) може да бъде 
въведена позанимателно чрез игра. Тя се изпява по 
фрази, като първата е от учителя, втората – от 
учениците и т.н. В изучената песен се затвърдя
ват и умения учениците да запяват едновременно 
след интродукцията. 

Основна част:
1. Разучаването на „Баба Яга рок“ (музика Хайга

шод Агасян, текст Анета Мутафова) може да бъде 
свързано със задача № 1 „Кои инструменти изпълня
ват съпровода на песента?“. Верен отговор: ком
плект барабани и електрическа китара.

2. Новите знания са свързани с представянето 
на инструмента електрическа китара. Те са под
крепени и със снимки на акустична и електрическа 
китара, за да могат учениците ясно да ги разграни
чат. Отговорът на задача № 2 „С кои инструмен
ти ще допълниш редицата от снимки?“ е свързан с 
изучавани струнни инструменти. Очаква се да до

пълнят с други освен тези на картинките: цигулка, 
контрабас, тамбура и т.н. 

3. Задача № 3 е свързана с новото понятие 
кийборд, представено текстово и визуално чрез 
снимка. Задачата при възприемането на „Нощ над 
морето” от композитора и изпълнителя Симо Ла
заров е учениците да отговорят на въпроса „Какви 
наподобяващи природни звуци откриваш? Предло
жи заглавие на произведението.“. Отговорът на 
третокласниците е подпомогнат и със зрителна 
опора – снимка.

4. Възприемане на пиесата „Баба Яга“ от Пьотр 
Илич Чайковски. Изисква се да сравнят звука на кий
борда с този на пианото.

5. Задачата е за извеждане на общ признак при 
електрическата китара и кийборда. Верен отго
вор: и при двата се използва електрически ток. 

Заключителна част:
Акцентира се върху основните дейности и но

вите понятия електрическа китара и кийборд, с 
които учениците са се запознали. 
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Тема: „Гласът на кукувичката“
Урок за нови знания (с. 34)
Ново понятие: пауза
Опорни думи: нота ми, четвъртина пауза, 
половина пауза

Въвеждаща част:
Разпяване с песента „Бела и веселите ноти”, 

представена с малка картинка. (Дейност към раз
пяването: Учителят записва на дъската в разбър
кан ред тоновите имена под петолиние. Ученици
те ги подреждат и изпяват. Записват изучените 
ноти „сол“, „до“, „ре“ срещу съответните тонови 
имена.)

Основна част:
1. Дейността, свързана с разучаването на нова

та песен „Гласът на кукувичката” (музика Петър 
Льондев, текст Васка Ангелова) цели овладяване на 
тон и нота „ми“ чрез музикална интонация, която 
е звукоподражание на гласа на кукувицата. Чрез 
първата задача с метода на двигателното моде
лиране третокласниците показват движението 
на мелодията в припева. 

2. Задачата „Изпей припева на песента. Назови 
нотите, които познаваш.” предполага актуализа
ция на знанията за изучените до момента тонове 
и ноти – „сол“, „до“ и „ре“. 

3. Очаква се учениците да назоват мястото на 
новата за този час нота. Добре е да се определи 
и мястото на тона „ми“ върху музикалната стъл
бица, за да могат учениците да стигнат до умо
заключението, че е повисок от „ре“ и се намира 
едно стъпало под тона „сол“.

4. Задачата е свързана със запознаване с новото 
понятие пауза. Чрез равенства, които се основа
ват на междупредметна връзка с математиката, 
е представена трайността на четвъртина и по
ловина пауза, с които учениците се запознават в 
този час. Тяхното овладяване се осъществява на 
практическа основа чрез изпяване на припева на 
песента, съдържащ всяка една от тях.

5. В задачата учениците определят наличието 
на паузи в припева на песента, като се затвърдява 
и понятието такт.

6. Творбата за възприемане „Кукувичка в гъста
та гора“ от Камий СенСанс е тематично обвърза
на. Чрез нея се създава възможност за откриване 
на звукоподражението, което присъства и в песен
та. Очаква се учениците да разпознаят тембъра 
на флейтата.

Заключителна част:
Обобщават се знанията, които са научени в 

този час. Назовават се произведенията, които 
се изпълняват и възприемат. Добре е да се изпее 
новата песен, за да се затвърдят в условията на 
практическа дейност новите понятия.

Овладяване на паузи 
чрез певческа дейност – 
„Гласът на кукувичката“.

Затвърдяване на понятия 
пауза и такт в нотния 
текст на „Гласът на 
кукувичката“. Верен 
отговор: б.

Разпознаване на флейта 
по тембър и зрителна 
опора чрез възприемане 
на „Кукувичка в гъстата 
гора“.

Песен за разучаване – „ 
Гласът на кукувичката”.

4

6

Показване движението 
на мелодията в припева 
на песента „Гласът на 
кукувичката“.

Назоваване мястото на 
познатите ноти „сол“, 
„до“ и „ре“.

„Бела и веселите ноти” – 
разпяване. 

Назоваване мястото на 
новата нота „ми“. 

Ново понятие – пауза.
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Тема: „Гласът на кукувичката“ 
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 35)

Въвеждаща част: 
Припомняне на разучената в предходния час пе

сен „Гласът на кукувичката” (музика Петър Льон
дев, текст Васка Ангелова) след разпознаването є 
по част от музикалния съпровод. 

Основна част:
1. Задачата е свързана с осмисляне на последова

телността на тоновите имена.

2. Задачата „Чуй „Кукувичка в гъстата гора“ от 
Камий СенСанс и покажи с вдигане на ръка, когато 
прозвучи гласът є.“ е практическа дейност за наб
людение на музикално звукоподражание. Тематич
ната обвързаност на песента и произведението 
на слушане е ясно изразена. Тя е обоснована от об
щата звукоизобразителна основа, свързана с гласа 
на кукувичката, чрез която третокласниците се 
запознават с новия тон и нота „ми“.

3. Със следващата задача се актуализира музи
кален опит, свързан с друго произведение на Камий 
СенСанс – „Петли и кокошки“. Пиесата също се 
отличава с ярка звукоизобразителност. Тя също 
е тематично обвързана с музикалния материал, 

предвиден за часа (обединяваща в тях е идеята за 
птиците). 

4. В задачата „Открий гласа на кукувичката, 
като разпознаеш нотите.“ се предполага възмож
ност за разграничаване на мелодичен ход, свързан с 
познатото звукоподражание на гласа на кукувичка
та, с помощта на нотен запис. Добре е, преди да 
бъде определен верният отговор (а), учениците с 
помощта на учителя да назоват нотите и да ги 
изпеят с тонови имена, за да се подсигури музикал
нослухова основа за изпълнение на задачата.

5. В последната задача се цели да се затвърдят 
нотни стойности и паузи в размер 2/4. Грешен е 
първият такт, в който метричните времена са 
три, вместо две.

Заключителна част:
Могат да се опишат основните дейности в 

часа за затвърдяване на звукоподражанието, свър
зано с гласа на кукувичката както в песента, така 
и в произведението за възприемане. 

В края на часа учениците имат възможност за 
самооценка.

Припомняне на друга 
позната творба от 
СенСанс – „Петли и 
кокошки“.  

Разграничаване 
на мелодичен ход, 
свързан с познатото 
звукоподражание с 
помощта на нотен запис. 
Верен отговор: а.

3

4

„Гласът на кукувичката” 
– разпяване. Разпознаване 
по част от музикалния є 
съпровод. Изговаряне на 
липсващите тонови имена 
на стълбата.

Наблюдение на музикално 
звукоподражание чрез 
„Кукувичка в гъстата 
гора“ за възприемане. 
Разпознаване на гласа на 
кукувичката в пиесата.

Затвърдяване на нотни 
стойности и паузи в 
размер 2/4 чрез откриване 
на грешка. Верен отговор: 
грешен е първият такт, 
в който метричните 
времена са три, вместо 
две.

1

2

5
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Тема: „Изгреяла ясна зора“
Урок за нови знания (с. 36 – 37)

Въвеждаща част:
Урокът може започне с изпяване на песента 

„Приказките“ (музика Маргарита Шоселова, текст 
Мая Дългъчева). Желателно е учителят да прово
кира учениците да изразят своето отношение към 
настроението на песента.

Основна част:
1. Разучаването на новата песен „Изгреяла ясна 

зора“ (народна коледарска песен, обработка Вячес
лав Кушев) е свързано със задача 1 „Открий коле
дарските пожелания в текста“. Междупредметна 
връзка с български език и литература.

2. Задачата свързва наричания и народни песни 
с коледуването и ролята на коледарите. Целият 
клас може да изпее новата песен, като коледарски
те пожелания се изпълняват само от момчетата.

3. Задачата е свързана отново с новата песен. 
Трябва да се определи метрумът с помощта на 
графичните модели. Верен отговор: втори модел.

4. „Избери подходящото хоро.“ – с помощта на 
зададените предложения учениците избират под
ходящото хоро за песента „Изгреяла ясна зора“. Ве
рен отговор: модел 2 – пайдушко.

5. Чрез задачата „Чуй „Станенине, господине“ и 
разпознай гласовете, които изпълняват песента.“ 

на учениците се представя автентично изпълне
ние на коледарска песен. На въпроса „Кой участва в 
коледуването?“ верен отговор: момчета и мъже.

6. Възможност за избор на музикални инструмен
ти, подходящи за ритмичен съпровод.

7. В задачата „Чуй песните. Две от тях си при
личат по съдържание. Коя е излишна?“ трябва да 
се разграничат двете коледарски песни от сурва
карската. Верен отговор: излишна е „Сурвакари”, 
защото е сурвакарска.

8. При задачата „Кои други песни за Коледа зна
еш? Изпей ги пред класа.“ се очаква учениците да 
предложат песни по темата от училищния и из
вънучилищния репертоар и да проявят емоционал
но отношение и артистичност при изпълнение на 
песните.

9. Последната задача по забавен начин актуали
зира и затвърдява знания на учениците чрез реша
ване на кръстословица. Верни отговори на кръс
тословицата – хоризонтално: 1. кийборд, 2. ноти, 
3. кларинет, 4. ре, 5. „Родина“, 6. Бах; вертикално: 
името на любим зимен празник в цветните квадра
ти – Коледа.

Заключителна част:
Коментират се зимни празници и присъстви

ето на авторска и народна музика в празника и 
ежед невието на хората.

В края на часа учениците имат възможност за 
самооценка.

2

1
8

9

7

3

4
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Сравняване на 
пожеланията в 
текстовете на 
арменската народна 
песен „Нова година“ за 
възприемане и „Здрава, 
здрава годинчица“. 

Тема: „Здрава, здрава годинчица“ 
Урок за нови знания (с. 38)

Въвеждаща част:
Разпяването в началото на урока се осъщест

вява с песента „Изгреяла ясна зора“ (народна коле
дарска песен, обработка Вячеслав Кушев), която 
е тематично свързана с коледноновогодишните 
празници. Учителят е желателно да обърне специ
ално внимание на пожеланията в текста, които 
отново могат да бъдат изпълнени само от момче
тата, както при разучаването є.

Основна част:
1. Задачата е свързана с новата песен за разу

чаване „Здрава, здрава годинчица“ (народна песен). 
Учениците могат да я изпълнят поразиграно, като 
класът се раздели на три групи и всяка група изпъл
нява по един куплет. Очаква се учениците да оп
ределят размера на песента и за изберат хорото, 

което е подходящо за нея. Верни отговори: 2/4, 
право хоро.

2. Прочитайки текста на арменската народна 
песен „Нова година“, която е за възприемане, учени
ците трябва да сравнят пожеланията в нея с тези 
в текста на „Здрава, здрава годинчица“. 

3. Задачата логично следва предходната, като 
сега трябва да изберат вярното и за двете по 
отношение на метрум, темпо и динамика. Верни 
отговори: броят се на две, умерено темпо, средно 
силна динамика.

Заключителна част:
Обобщават се знанията за новогодишните 

празници на различните етноси, живеещи в Бълга
рия. Желателно е учениците споделят какво знаят 
за това как се отбелязва Нова година по света и 
как те я празнуват.

Песен за разучаване 
– „Здрава, здрава 
годинчица“. Класът 
да се раздели на три 
групи, като всяка група 
изпълнява по един куплет. 

Сравняване на двете 
песни по метрум, темпо 
и динамика. Верни 
отговори: броят се на 
две, умерено темпо, 
средно силна динамика.

3

„Изгреяла ясна зора“ – 
разпяване.

Определяне на размера 
на песента и избиране 
на хорото, което е 
подходящо за нея. Верни 
отговори: 2/4, право хоро.

1

2
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Тема: „Здрава, здрава годинчица“ 
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 39)

Въвеждаща част:
1. Затвърдяване на песента „Здрава, здрава го

динчица“, като специално се акцентира на пожела
нията в текста.

Основна част:
2. Повторното слушане на арменската народна 

песен „Нова година“ е свързано със съчиняване на 
съпровод на песента, като се спазва посоченият 
за нея модел. За тази цел класът се разделя на две 
групи.

3. Целта на задачата е учениците да си припом
нят и да се запознаят с новогодишни поздрави на 
различни езици (български, английски, френски, нем
ски, испански, руски), а при възможност и да проче
тат някои от тях. 

4. Чрез припомняне на песни за Нова година на 
български или на друг език се коментира присъст

вието на разнообразна музика в програмите на ра
диото и телевизията.

5. Слушане на „Финален валс“ от балета „Леш
никотрошачката“ на Пьотр И. Чайковски и опре
деляне на характера на музиката. Верен отговор: 
тържествен.

6. Съчиняване на движения за музиката из бале
та „Лешникотрошачката“ от Пьотр И. Чайков
ски, като учениците трябва да изберат подходя
щия танц. Верен отговор: валс.

Заключителна част:
Обобщава се наученото за новогодишния праз

ник у нас и на другите народи.
В края на часа учениците имат възможност за 

самооценка.

Запознаване с новогодишни 
поздрави на различни езици 
(български, английски, 
френски, немски, испански, 
руски), при възможност 
прочитане на съответния 
език. 

Определяне характера на 
„Финален валс“ от балета 
„Лешникотрошачката“ 
за възприемане. Верен 
отговор: тържествен.

Съчиняване на съпровод 
на арменската народна 
песен „Нова година“ по 
зададен модел, като 
класът се разделя на две 
групи.

Дискусия за 
присъствието на 
разнообразна музика в 
програмите на радиото 
и телевизията.

Танцова дейност, 
свързана с 
музиката из балета 
„Лешникотрошачката“, 
избор на валса като 
подходящ танц.

4

6

2
„Здрава, здрава годинчица“ 
– разпяване. Акцентиране 
на пожеланията в текста.

3

5

1
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Тема: „Сурвакарска“ 
Урок за нови знания (с. 40)

Въвеждаща част:
Разпяването се осъществява с новогодишната 

народна песен „Здрава, здрава годинчица“, като 
учениците подчертават текста при изпълнение
то є. Чрез нея се затвърдяват знанията за нового
дишните пожелания.

Основна част:
1. Представяне и разучаване на новата песен 

„Сурвакарска“ (музика Борис Кочев, текст Стоян 
Дринов). Въз основа на текста с помощта на учи
теля учениците коментират сурвакарските поже
лания в нея.

2. Проследявайки двата модела, учениците 
трябва да определят кое е вярното движение на 
мелодията в началото на песента? Верен отговор: 
Б.

3. Възприемане на песента „Сурва, сурва годи
на“ от композитора Вячеслав Кушев (по народен 
текст) със задачата учениците да я сравнят с 
песните „Сурвакарска“ и „Здрава, здрава годинчи
ца“, като определят вида на всяка. Верни отговори: 
„Сурва, сурва година“ и „Сурвакарска“ – авторски, 

„Здрава, здрава годинчица“ – народна. Поместена 
е допълнителна информация за композитора Вячес
лав Кушев.

4. Задачата е за определяне на темпото и ха
рактера на песента „Сурва, сурва година“. Верни 
отговори: умерено темпо, нежна.

5. Сравняване на пожеланията в песента „Сур
ва, сурва година“ с тези в песните „Сурвакарска“ 
и „Здрава, здрава годиница“, като всяка от тях се 
съотнесе към празниците Нова година и Сурва.

6. Задачата е учениците да довършат пожела
нието с различни познати варианти: „Сурва весела 
година, златен клас на нива, червена ябълка в гради
на…“: „голям грозд на лоза“… и т.н. „Живи, здрави 
догодина, догодина, до амина!“ 

7. Задачата е свързана с предходната. Ученици
те трябва да си припомнят и други сурвакарски 
пожелания и да ги кажат пред класа.

Заключителна част:
Обобщава се наученото за празника Сурва.

Проследяване на движе
нието на мелодията в 
началото на песента 
„Сурвакарска“ и опре
деляне на верния модел. 
Верен отговор: Б.

Сравняване на песента 
за възприемане „Сурва, 
сурва година“ с песните 
„Сурвакарска“ и „Здрава, 
здрава годинчица“, като 
се определи вида на 
всяка. Верни отговори: 
„Сурва, сурва година“ и 
„Сурвакарска“ – авторски, 
„Здрава, здрава годинчица“ 
– народна. 

Определяне на темпото 
и характера на песента 
„Сурва, сурва година“. 
Верни отговори: умерено 
темпо, нежна.

Песен за разучаване – 
„Сурвакарска“.

Сравняване на 
пожеланията в песента 
„Сурва, сурва година“ 
с тези в песните 
„Сурвакарска“ и „Здрава, 
здрава годинчица“.

Довършване на 
пожеланието „Сурва 
весела година, златен клас 
на нива, червена ябълка 
в градина…“: „голям 
грозд на лоза“… и т.н. 
„Живи, здрави догодина, 
догодина, до амина!“ 

Припомняне и на други 
сурвакарски пожелания.

5

6

7

4Коментиране на 
сурвакарските пожелания 
в текста на песента 
„Сурвакарска“.

„Здрава, здрава годинчица“ 
– разпяване.

1

2

3
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Тема: Коледно-новогодишен
концерт 
Урок за наблюдение (с. 41)

По учебна програма учениците трябва да по
сетят концерти в рамките на местни музикални 
форуми (фестивали, конкурси, събори и други.) В 
случай че това не може да се осъществи, урокът 
предлага алтернативи, свързани с организиране на 
коледноновогодишо тържество.

Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне с беседа с помощта 

на учителя за музиката, която учениците са слу
шали на коледноновогодишни концерти. Целта е 
учениците да споделят своите впечатления.

Основна част:
2. В беседа с помощта на учителя учениците 

обогатяват своите знания за това как хората 
празнуват Нова година по света.

3. Задачата е по краткото инструментално 
начало да разпознаят трите песни, които чуват, 
като са посочени седем заглавия на изучени песни. 
Те са тематично свързани. Верни отговори: „Из
греяла е ясна зора“ (нар. песен, обр. Вячеслав Кушев), 
„Здрава, здрава годинчица“, „Сурвакарска“ (муз. Бо
рис Кочев, т. Стоян Дринов).

4. Задачата е свързана с предходната. Ученици
те трябва да определят реда на прозвучаване на 
тези три песни и да ги изпеят в този ред, както е 
посочена последователността им в зад. 3. 

5. Учениците трябва да определят коя от песни
те е подходяща за Коледа и кои – за Нова година. 
Трябва да напишат заглавията им в тетрадките 
си в две групи, като добавят и други заглавия на 
подходящи песни, които знаят.

6. Задачата предполага работа по групи и акти
визира инициативността и предприемчивостта 
на учениците чрез изготвяне на сценарий за колед
ноновогодишен концерт с изучени и други подходя
щи песни. Специално трябва да се обърне внимание 
на последователността в празничния календар. 

7. Групите представят своите програми в клас. 
Предложени са и други възможности, свързани с ак
тивното участие на учениците с музикални изяви 
в различни тематични дейности като например в 
дом за възрастни хора, в детска градина и др.

Заключителна част:
Обобщава се наученото за коледноновогодиш

ните празници и се обсъждат различни алтернати
ви за тяхното провеждане. 

В края на часа учениците имат възможност за 
самооценка.

Беседа как хората праз
нуват Нова година по 
света.

Разпознаване на три 
песни по краткото 
инструменталното начало 
при посочени седем песни. 
Верни отговори: „Изгреяла 
е ясна зора“, „Здрава, 
здрава годинчица“, 
„Сурвакарска“.

Определяне на реда на 
прозвучаване на тези 
три песни и да изпяване в 
същия ред.

Определяне коя от 
посочените песни е 
подходяща за Коледа и 
кои – за Нова година. 
Записване на заглавията 
им в тетрадката в две 
групи, като се добавят 
и други заглавия на 
подходящи песни, които 
учениците знаят.

Работа по групи 
за изготвяне на 
сценарий за коледно
новогодишен концерт 
с песни от училищния 
и извънучилищния 
репертоар.

Представяне на песните 
в клас или на други места 
(дом за възрастни хора, 
детска градина и др.)

5

6

7

4

Беседа за коледно
новогодишни концерти. 1

2
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Тема: „Марш на Фа“
Урок за нови знания (с. 42)
Опорни думи: нота „фа“, осмина нота,
осмина пауза 

Въвеждаща част
Както и в предходните уроци, свързани с овла

дяване на елементи на нотописа, и в настоящия 
урок разпяването се реализира чрез песента „Бела 
и веселите ноти“ (музика Петър Льондев, текст 
Васка Ангелова) и се актуализират знанията за еле
ментите на нотописа, усвоени до момента. 

Основна част:
1. Разучаването на новата песен „Марш на Фа“ е 

свързано с овладяване на този тон и съответната 
му нота. Песента се отличава с изразена жанрова 
основа. Безспорно нейният текст е подчинен на 
идеята за овладяване на тоновете и съответните 
ноти чрез определен музикален материал, прите
жаващ конкретни интонационни характеристики. 
Със задачата „Изпей песента. Какъв е инструмен
тът, за който се пее в нея?“ се очаква барабанът 
да бъде свързан с групата на ударните инструмен
ти, които са особено характерни за марша.

2. Задачата цели учениците сами да определят 
мястото на новата нота „фа“ (на първото между

линие). Добре би било с помощта на учителя уче
ниците да се опитат да изпеят припева, като се 
обърне внимание на характерните мелодични хо
дове (квартите между до и фа), които придават 
маршово звучене. 

3. Както в предходните уроци, така и в този 
произведението, предвидено за възприемане, е те
матично обвързано. В случая чрез „Марш“ из бале
та „Лешникотрошачката“ се разкрива художест
вената функция на този жанр, която го свързва с 
концертите по време на новогодишните празни
ци. 

4. Музикалната математика в задача 4 е с цел 
овладяване на осмини ноти и осмини паузи.

Заключителна част:
Би било добре в края на часа учениците отно

во да изпеят разучената песен. Акцентът в тази 
част на урока е върху овладените тон и нота „фа“, 
както и осмини ноти и осмини паузи. 

В края на часа учениците имат възможност за 
самооценка.

Определяне на мястото 
на нота „фа“ върху 
петолинието.

Чрез възприемане на 
„Марш“ из балета 
„Лешникотрошачката“ се 
разкрива художествената 
функция на марша, 
която го свързва с 
концертите по време на 
новогодишните празници.  

Овладяване на знания за 
осмини ноти и осмини 
паузи с помощта на 
модел.

Песен за разучаване – 
„Марш на Фа“.

4

Свързване на барабана 
с групата на ударните 
инструменти, характерни 
за марша.

„Бела и веселите ноти“ – 
разпяване. Актуализиране 
на знанията за 
елементите на нотописа. 

1

2

3
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Тема: „Марш на Фа“
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 43)

Въвеждаща част: 
Урокът може да започне с разпяване чрез песен 

по преценка на учителя, свързана с позната нота и 
тон. Учениците могат да я разпознаят по припева, 
записан с ноти на дъската. Очаква се найнапред 
учениците да назоват нотите и техните стой
ности, след което да изпеят написания нотен 
текст. 

Основна част:
1. Задачата предполага припомняне на песента, 

изучена в предходния час, и представянето є чрез 
подходящи движения. 

2. Чрез задачата „Открий колко пъти е написа
на нотата фа в нотния текст.“ се цели актуализи
ране на знания от предходния час. Верен отговор: 
два пъти.

3. Затвърдяване на знанията за осмини ноти и 
осмини паузи се осъществява по интересен начин 

чрез създадена възможност за осмисляне на ролята 
им в размер 2/4.

4. В последната задачата от урока третоклас
ниците е необходимо да разпознаят познати музи
кални творби и да ги подредят по реда на прозвуча
ването им. Трите произведенията за възприемане 
са: „Кукувичка в гората“ – Камий СенСанс, „Марш“ 
из сюита от балета „Лешникотрошачката“ – 
Пьотр И. Чайковски, „Приказка за кларинет“ – Йов
чо Крушев. Последователността им е по преценка 
на учителя. 

Заключителна част:
Могат да бъдат описани основните дейности 

в часа. Да се назоват произведенията, които се 
изпълняват и възпроизвеждат с цел натрупване на 
музикален опит; да се припомнят изучените до мо
мента нотни знаци и стойности. 

В края на часа учениците имат възможност за 
самооценка.

Затвърдяване на знания 
за осмини ноти и осмини 
паузи в размер 2/4, 
съчетано с дейност 
рисуване в тетрадките.  

Разпознаване колко пъти 
е написана нотата „фа“ 
в нотния текст. Верен 
отговор: два пъти.

Разпознаване 
на „Кукувичка в 
гората“, „Марш“ из 
сюита от балета 
„Лешникотрошачката“ 
и „Приказка за кларинет“ 
за възприемане и 
подреждане по реда на 
прозвучаването им (по 
избор). 

2

4

Песен по избор, свързана с 
позната нота и тон – за 
разпяване. Разпознаване 
по припева, записан 
с ноти на дъската. 
Припомняне на „Марш на 
Фа“ и представяне чрез 
подходящи движения. 

1

3
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Тема: „Завило се вито хоро“
Урок за нови знания (с. 44)
Ново понятие: женски хор

Въвеждаща част:
Урокът може да започне с песента „Сурвакар

ска“ (музика Борис Кочев, текст Стоян Дринов), 
като учениците съчинят ритмичен съпровод към 
нея.

Основна част:
1. Разучаване на песента „Завило се вито хоро“ 

(народна песен, обр. Валери Костов). Задачата е 
свързана с откриване на подходящата двойка оп
ределения за нейния характер чрез избор от три 
възможности. Верен отговор: игрива – весела.

2. Задачата предлага откриване на подходяща
та схема, съответстваща на размера на песента. 
Верен отговор: 2/4, втората.

3. Възприемането на песента „Ерген деда“ (муз. 
Петър Льондев, по народен текст) е свързано с 

въвеждането на новото понятие женски хор чрез 
разпознаване на изпълнителския състав на твор
бата от видовете хорови състави. Свързани със 
задачата за възприемане са портретът на компо
зитора Петър Льондев и текстът за него, като се 
припомнят заглавията и на изучени негови песни в 
предходни години.

4. Задачата актуализира знанията на кукерите 
чрез разказване за тях и описание на техните дви
жения.

Заключителна част:
Обобщават се знанията за видовете хорове, 

както и за създадените песни по народни тексто
ве, като се дават примери от учени песни.

Откриване на 
подходящата схема за 
размера на песента. Верен 
отговор: 2/4, втората.

Ново понятие – женски 
хор.

Разпознаване на 
изпълнителския състав на 
песента „Ерген деда“ за 
възприемане.

Актуализиране на 
знанията за кукерите, 
описание на техните 
движения. 

Песен за разучаване – 
„Завило се вито хоро“.

Допълнителна инфор
мация за композитора 
Петър Льондев.

Откриване на 
подходящата двойка 
определения за характера 
на „Завило се вито хоро“. 
Верен отговор: игрива – 
весела

„Сурвакарска“ – разпяване. 

Речник.

1

2

4

3
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Тема: „Завило се вито хоро“
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 45)

Въвеждаща част:
1. Урокът започва със затвърждаването на но

вата песен от предходния урок „Завило се вито 
хоро“, като изпълнението є е съпроводено с рит
мична дейност и съчиняване на подходящ ритми
чен съпровод. Учениците трябва да открият как
во хоро играят децата от рисунката на песента 
„Завило се вито хоро“. Верен отговор: право. И да 
напишат тактовия му размер 2/4 в тетрадката 
с цифри.

Основна част:
2. Задачата е за затвърждаване на знанията за 

размер 2/4 и съответстващите му тонови трай
ности чрез посочване на тактовете, в които бро
ят на четвъртините и половините ноти и паузи
те не отговарят на размера на песента „Завило се 
вито хоро“. Верен отговор: втори, трети и чет
върти такт. Учениците трябва да аргументират 
своя отговор.

3. Разглеждайки същия нотен текст, учениците 
трябва да познаят графичното изображение на 
написаната нота „ре“ и да си припомнят другите 
ноти, които са учили, като ги напишат в тет
радките си.

4. Разграничаване на музиката като инструмен
тална и вокална чрез посочване на вида музика на 
песента „Ерген деда“ за женски хор (музика Петър 
Льондев, по народен текст) и „Пайдушко хоро“(изп. 
Оркестър за народна музика на БНР).

5. Дейността за разпознаване на ритмични схе
ми и свързването им с определени танци е конкре
тизирана в откриването на подходящата схема и 
танц за песента „Ерген деда“. Включена е и танцо
ва дейност. Верен отговор: трета схема, ръчени
ца.

6. С имитирането на движенията на кукерите 
при възприемане на звуковия пример „Кукерски ча
нове и хлопки“, който се припомня от предходния 
час, се въвежда настроението на кукерския праз
ник.

Заключителна част:
Обобщаване на наученото за различните видо

ве размери и хор, които са подходящи за тях. 
В края на часа учениците имат възможност за 

самооценка.

Разпознаване на графич
ното изображение на 
написаната нота „ре“, 
написване в тетрадките 
на другите ноти.

Откриване на подхо
дящата схема и танц за 
песента „Ерген деда“. 
Танцова дейност. Верен 
отговор: трета схема, 
ръченица.

Откриване на такто
вете, в които броят 
на четвъртините и 
половините ноти и 
паузите не отговарят 
на размера на песента 
„Завило се вито хоро“ 
2/4. Верен отговор: 
втори, трети и 
четвърти такт.

Разграничаване на 
музиката като инстру
ментална и вокална чрез 
посочване на вида на 
песента „Ерген деда“ и 
„Пайдушко хоро“.

2

„Завило се вито хоро“ 
– разпяване. Съчиняване 
на подходящ ритмичен 
съпровод, откриване на 
право хоро. Записване на 
тактовия му размер 2/4 в 
тетрадката с цифри.

1

3

5
4
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Тема: „Песен на Ла“
Урок за нови знания (с. 46)
Опорни думи: нота „ла“

Въвеждаща част:
Разпяването в урока се осъществява чрез песен

та „Бела и веселите ноти“ и припомняне на изуче
ните нотни знаци с помощта на тоновите имена 
в припева. Възможно е учителят да напише върху 
петолиние изучените ноти в разбъркан ред, а уче
ниците да поставят тоновите имена под тях.

Основна част:
1. Разучаването на „Песен на Ла“ (музика Петър 

Льондев, текст Васка Ангелова) цели овладяване 
на едноименния тон и съответния му нотен знак. 
Чрез задачата се откриват в текста на песента 
познати понятия, свързани с музиката. Верен от
говор: в. Жанровата основа е поставена върху пе
сента, позната и близка като жанр до всеки човек, 
от ранната му възраст. 

2. Задачата „Назови нотите от припева на „Пе
сен на Ла“, които познаваш.” предполага разпозна
ване на изучените до момента ноти.

3. В задачата се очаква учениците да назоват 
мястото на новата нота „ла“ върху петолинието. 
Верен отговор: на второто междулиние.

4. „Чуй „Снежинки“ от Симо Лазаров и избери 
подходящото.” е задача за определяне на метрич
ната пулсация, настроението и жанра на пиесата. 
Верни отговори: валс, равномерно броене на 3, 
нежно.

5. Задачата е забавен ребус. Скритите думи, в 
които отделни части са изписани с ноти, са „фар“, 
„сладолед“, „кол“.

Заключителна част:
Обобщават се дейностите в часа. Възможно е 

разучената в часа песен да се изпее още веднъж, за 
да се акцентира върху новия тон и неговото мяс
то в музикалната стълбица, както и върху петоли
нието. Припомнят се произведението за възпри
емане „Снежинки“, неговата метрична пулсация, 
настроението и жанрът му. 

В края на часа учениците имат възможност за 
самооценка.

Разпознаване на изучени 
до момента ноти. 

Назоване мястото на 
новата нота „ла“ върху 
петолинието. 

Определяне на 
метричната пулсация, 
настроението и 
жанр в „Снежинки“ за 
възприемане. Верни 
отговори: валс, 
равномерно броене на 3, 
нежно.

Забавен ребус със скрити 
думи: „фар“, „сладолед“, 
„колá“.

Песен за разучаване – 
„Песен на Ла“. Овладяване 
на тон и нота „ла“.

4Откриване в текста 
на песента на познати 
понятия, свързани с 
музиката. 

„Бела и веселите ноти“ – 
разпяване. 

1

2

3
5
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Тема: Езикът на музиката
Урок за обобщение (с. 47)

Въвеждаща част:
1. Урокът за обобщение е подходящо да започне 

с изпяването на песента „Бела и веселите ноти“ 
(музика Петър Льондев, текст Васка Ангелова). 
Учениците биха могли да свържат изпълнението 
є с първата задача, като кажат тоновите имена 
последователно, а не разбъркано, както са дадени 
в цветните квадрати. 

Основна част:
2. Задачата е свързана с изпяване на „Песен на 

Ла“ (музика Петър Льондев, текст Васка Ангелова), 
като от учениците се изисква с ръка да показват 
движението на мелодията в припева. Целта е тре
токласниците да свързват изучаваните видове 
мелодическо движение с графичен модел и елемен
тарен нотен запис. 

3. В „Открий пропуснатите ноти.“ верните 
отговори са: във втори такт – „сол“, в трети 
такт – „сол“ и „ми“. 

4. Чрез задача 4 „Какви ноти ще поставиш на 
мястото на въпросителните знаци? Сборът им 

трябва да отговаря на размер 2/4.“ от учениците 
се очаква да покажат, че познават графичния бе
лег на половина, четвъртина и осмина нота и съ
ответстващите им паузи. Верен отговор: горна 
перка – осмина, осмина; долна перка – четвъртина.

5. За задача 5 верният отговор е: половина па
уза.

6. При задача 6 се очаква разграничаване на тем
бъра на кийборда в произведението на Симо Лаза
ров „Снежинки“. 

7. Задачата е забавна и предполага учениците да 
открият името на нота в названието на инстру
ментите на цветните ленти от задача 6. Верен 
отговор: „фа“ (арфа). 

Заключителна част:
Коментират се основните дейности и поняти

ята, които са обобщени в часа чрез песните „Бела 
и веселите ноти“, „Песен на Ла“ и пиесата на Симо 
Лазаров „Снежинки“.

В края на часа учениците имат възможност за 
самооценка.

Откриване на 
пропуснатите ноти. 
Верни отговори: във 
втори такт – „сол“, в 
трети такт – „сол“ и 
„ми“.

Откриване на липсва
щата пауза на мястото 
на удивителния 
знак в рисунката, 
съответстваща на 
размера 2/4. Верен 
отговор: половина пауза.

Изпяване на „Песен на 
Ла“ и показване с ръка 
на движението на 
мелодията в припева. 

Разграничаване тембъра 
на кийборда в „Снежинки“ 
за възприемане. 

Откриване на 
липсващите ноти 
на мястото на 
въпросителните 
знаци в рисунката, 
съответстващи на 
размер 2/4. Верен 
отговор: горна перка – 
осмина, осмина; долна 
перка – четвъртина.

2

6

4

„Бела и веселите ноти“ 
– разпяване. Изговаряне 
на тоновите имена 
последователно. 

Откриване на името 
на нота в названието 
на инструментите на 
цветните ленти от зад. 
№ 6. Верен отговор: „фа“ 
(арфа). 

1
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Тема: Какво научих за музиката през
първия срок?
Урок за диагностика (с. 48 – 49)

Общи инструкции:
Предложеният диагностичен инструмент съ

държа 10 задачи. Те са разработени в два варианта 
– за учебника и работен лист за книгата на учите
ля в приложението. Необходимо е той да се ксеро
копира за всеки ученик. Всяка от задачите има за 
цел установяване на постигнат очакван резултат 
към конкретна област на компетентност от про
грамата по музика за трети клас. 

Задачите и в този диагностичен инструмент, 
както и във всички останали, създадени до момен
та за учебниците на издателство „Булвест 2000“, 
са отнесени към едно от шестте познавател
ни нива на класификацията на Б. Блум и колектив, 
което е видно от следващата таблица. Констру
ирането на диагностичната форма е съобразено 
с познавателните и музикалните способности на 
третокласниците. Музикалният материал, вклю
чен към задачите, съдържа произведения, които 
присъстват в образователното съдържание от 
първия учебен срок. 

Методически насоки:
1. Чрез задачата „Изпей песента „Бела и весе

лите ноти“. Кои тонови имена липсват?“ се цели 
осмисляне на последователността на тоновите 
имена.

2. Задачата „Свържи тоновите имена с ноти
те.“ предполага познаване на разположението на 
нотите върху петолинието и свързване със съот
ветстващите им тонови имена.

3. Изпей песните „Гласът на кукувичката“ и „Гла
сът на гайдата“. Кои са пропуснатите ноти?“ е 
задача, чрез която учениците разграничават опре
делени мелодични ходове на основата на форми
рани музикалнослухови представи. Тъй като на ос
новата на тези интонационни ядра се предвижда 
третокласниците да са овладели тоновете „сол“, 
„ми“ и „до“, сега точно върху тази основа се очаква 
те да открият липсващите тонове и да поста
вят нотите, които им съответстват, в празни
те места.

4. Чрез задачата „Чуй произведенията. Опре
дели тяхната последователност и инструмента, 
който ги изпълнява.“ се цели разпознаване на три 
инструментални творби, включени в учебното съ
държание, и определяне на инструмента, който ги 
изпълнява, чрез тембър.

Музикален материал: 

„Нощ над морето” – Симо Лазаров 

„Неаполитански танц” – Пьотр Й. Чайковски

„Прелюд” – Йохан Себастиан Бах

5. Чрез песента „Тих бял Дунав“ в задачата се 
цели разпознаване на изпълнителски състави и 
конкретно на смесен хор – понятие, с което учени
ците се запознават през първия учебен срок. 

6. Задачата за разпознаване на музикални ин
струменти по външен вид е обвързана със знания 
за електрическа китара, кларинет, флейта, арфа.

7. Чрез „Музикалната математика“ се цели да 
се установи не само дали третокласниците по
знават графичния белег на половина, половина с 
точка, четвъртина и осмина нота, но и съответ
стващите им паузи. Чрез междупредметна връзка 
с математика е създадена възможност да проявят 
логическото си мислене.

8. „Свържи знаците с техните названия.“ е за
дача, чрез която се установява до каква степен 
третокласниците разпознават графичния белег на 
основни елементи от нотописа – нота, ключ сол, 
тактова черта, знак за повторение, размер. 

9. В задачата „Изпей песента „Ре свири на тром
пет“. Избери схема и предложи размер.“ се очаква 
третокласниците да приложат в практическа му
зикална дейност знанията си за размер 2/4 с помощ
та на зрителна опора, свързана с метрична схема.

10. Последната задача „Къде ще поставиш так
това черта?“ предполага анализиране на разполо
жението на изучаваните нотни стойности и паузи 
в размер 2/4 и поставяне на тактова черта на съ
ответното място.

Ключ на отговорите: 

1. зад.: ре, фа, сол

2. зад.: първа нота „сол“, втора нота „ре“, тре
та нота „фа“

3. зад.: в първи пример – ми, във втори пример 
– сол.

4. зад.: „Нощ над морето” – кийборд. Въведете 
уравнение тук. „Неаполитански танц”– тромпет, 
„Прелюд” – орган 

5. зад.: смесен хор 

6. зад.: електрическа китара, кларинет

7. зад.: четвъртина нота < половина нота 
 половина нота < половина с точка
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 четвъртина пауза = четвъртина пауза
 осмина нота < четвъртина нота
 половина пауза > четвъртина пауза
 половина нота > осмина нота  

8. зад.: първи знак – знак за повторение, втори 
знак – ключ сол, трети знак – тактова черта, чет
върти знак – размер, пети знак – нота

9. зад.: втора схема – размер 2/4

10. зад.: Тактовата черта се поставя след две
те четвъртини пред половината нота.

Таблица на задачите, включени в диагностика в края на първи срок

№ 
задача

Очакван резултат –
знания, умения и отношения

Област 
на компетентност

Познавателно 
ниво

Критерии и показатели за оцен
ка

1

Познава тоновите имена 
като етап в овладяване на 
нотното писмо. 

Елементи 
на нотописа 

Знание Правилност на отговорите:
– за всеки верен отговор: 1 т.
Общ брой за цялата задача: 3 т.

2

Познава разположението на 
нотите върху петолинието 
и съответстващите им то
нови имена. 

Елементи 
на нотописа 

Приложение Правилност на отговорите:
– за всяко вярно свързване: 1 т.
Общ брой за цялата задача: 3 т.

3

Свързва изучаваните видове 
мелодическо движение с еле
ментарен нотен запис. 

Елементи 
на музикалната 
изразност

Приложение Правилност на отговорите:
– за всяко вярно свързване: 1 т.
Общ брой за цялата задача: 2 т.

4

Разпознава по характерна ме
лодия наймалко два инстру
ментални откъса от
репертоара за слушане.

Слушане 
на музика 

Синтез Правилност на отговорите:
– за всеки верен отговор 1 т.
Съответно:
– за разпознато музикално произ
ведение;
– за свързване с конкретен музика
лен инструмент;
– за свързване на снимка на ин
струмента с неговото название 
– 3 т.
Общ брой за цялата задача: 9 т.

5
Разпознава звучността на 
женски хор и смесен хор. 

Вокална и 
инструментална 
музика 

Анализ Правилност на отговорите:
– верен отговор: 1 т.

6

Разпознава по външен вид и 
тембър музикални инстру
менти. 

Вокална и 
инструментална 
музика 

Разбиране Правилност на отговорите:
– за всеки верен отговор: 1 т.
Общ брой за цялата задача: 2 т.

7

Познава графичния белег на 
цяла, половина, половина с 
точка, четвъртина и осмина 
нота и съответстващите 
им паузи. 

Елементи 
на нотописа

Анализ Правилност на отговорите:
– за всеки вярно поставен знак: 1 т.
Общ брой за цялата задача: 6 т.
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№ 
задача

Очакван резултат –
знания, умения и отношения

Област 
на компетентност

Познавателно 
ниво

Критерии и показатели за оцен
ка

8
Познава графичния белег на 
елементи от нотописа.

Елементи 
на нотописа

Знание Правилност на отговорите:
– за всяко вярно свързване: 1 т.
Общ брой за цялата задача: 5 т.

9

Разпознава метрума на музи
ка в размер 2/4. 

Метрум и размер Разбиране Правилност на отговорите:
– за всяко вярно определена 
схема: 1 т.
– за вярно написан размер: 1 т.
Общ брой за цялата задача: 2 т.

10
Анализира разположението на 
изучаваните нотни стой
ности и паузи в размер 2/4.

Метрум и размер Анализ Правилност на отговорите:
– верен отговор: 1 т.

Скала за самооценяване от учениците:
29 – 20 т. – успях да се справя без помощ – усмих
нато личице
19 – 10 т. – справих се, но допуснах грешки – сери
озно личице
9 – 0 т. – беше ми трудно – тъжно личице

Скала за оценяване на постиженията на учени-
ците чрез получен тестов бал:

Максимален брой точки: 29
29 – 20 т. – отлично представяне – усмихнато ли
чице
19 – 10 т. – добро представяне – сериозно личице 
9 – 0 т. – слабо представяне – тъжно личице 
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Тема: „Си и До танцуват валс“
Урок за нови знания (с. 50 – 51)
Опорни думи: нота „си“, нота „до2“, размер 
3/4, половина с точка

Въвеждаща част: 
Урокът може да започне с попълване на празни 

места в текст от куплет на песента „Бела и ве
селите ноти”, записан на дъската. Например: раз
пяване с песента и определяне на инструмента, 
чийто тембър се чува в нейното начало, както и 
вида на гласовете. Верни отговори: пиано, детски 
гласове. 

Основна част:
1. Първата задача в урока е свързана с разучава

нето на новата песен „Си и До танцуват валс“ (му
зика Петър Льондев, текст Васка Ангелова). Чрез 
нея се въвеждат интонационната и жанровата ос
нова, върху които ще бъде поставено запознаване
то с нотите „си“ и „до2“. От всяка колона ученици
те е необходимо да изберат вярното за песента 
– валсът, който присъства още в самото заглавие, 
и нежното настроение, както и равномерната 
пулсация на три, които са негови жанрови белези. С 
помощта на музикалната стълбица третокласни
ците откриват местата и на последните тонови 
имена – „си“ и „до2“.

2. Втората задача „Изпей припева на песента 
„Си и До танцуват валс“. Имената на кои ноти раз
познаваш?“ предполага актуализиране на знанията 

за изучените до момента тонови имена и нотите, 
с които се означават. Добре е с назоваване на име
ната в тетрадките или на дъската да се запишат 
и нотните знаци.

3. В задачата третокласниците назовават мяс
тото на новите нотни знаци с помощта на нот
ния текст, съдържащ припева на новата песен. 
В знанието, поставено в каре към тази задача, е 
направено разграничение между „до1“ и „до2“, про
изтичащо от принадлежността им към различни 
октавови групи. 

4. Чрез музикалната математика учениците до
пълват знанията си за нотни стойности и паузи, 
означаващи половина с точка и аналогичната пауза. 

Верни отговори: 
четвъртина < половина
половина с точка > четвъртина, 
четвъртина пауза < половина пауза с точка
половина с точка = половина с точка

5. И в този урок произведението за слушане е 
тематично обвързано. Очаква се учениците да 
свържат „Валс № 2“ на Дмитрий Шостакович с раз
мер 3/4. 

Заключителна част:
Могат да се назоват произведенията, които се 

изпълняват и възпроизвеждат, с цел натрупване 
на музикален опит. Поставя се акцент върху нови
те ноти и тонове, както и върху нотните стой
ности и паузи, с които се запознават в часа. 

1

4

5

2

3
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Тема: „Си и До танцуват валс“
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 52 
– 53)

Въвеждаща част:
1. Задачата за изпълнение на новата песен е 

свързана със затвърдяване на знанията за до1 и до2 
от предходния час. 

Основна част:
2. Със задачата „Изпей песента „Бела и весе

лите ноти“, като пляскаш с ръце на мястото на 
паузите в припева.“ се цели осъзнаване на ролята 
на паузите в музикалната реч. В тази част от 
урока учениците е необходимо да изпеят втория 
вариант на песента, в чийто текст е прибавен 
допълнителен куплет (с. 71). В този вариант песен
та може да бъде възприета от учениците като 
логически край на процеса, свързан със запознаване 
с музикалните тонове и знаците, чрез които се оз
начават нотите.

3. Задачата „С каква пауза може да се замести 
нотата от последния такт?“ предполага отгово
ра – четвъртина. 

4. Овладяването на тонови трайности и пау
зи в размер 2/4 продължава в следващата задача 
чрез забавна и достъпна ритмична дейност по 

познатия алгоритъм: отработване на всяка пар
тия поотделно, изпълнение на партиите по две, 
изпълнение на цялата партитура – трите партии 
едновременно. По преценка на учителя предвид 
възможностите на учениците в конкретния клас е 
възможно найнапред нотните стойности и паузи
те във всяка от партиите да се назоват устно. 

5. Задачата „Чуй „Валс № 2“ от Дмитрий Шос
такович. Представи музиката с движения.“ е свър
зана с танцова дейност. 

6. Последната задача предлага забавен начин за 
упражнение върху някои от елементите на нотно
то писмо чрез гатанки, чиито отговори са илюс
трирани. 

Заключителна част:
Акцент в тази част на урока е обобщението 

за изучените нотни знаци, както и връзката им с 
тоновите имена и трайности. По тази причина е 
добре учениците още веднъж да изпеят песента 
„Бела и веселите ноти“, но с новия, разучен в този 
час, куплет. Краткото описание на дейностите в 
часа, както и назоваването на останалите музи
калните творби, включени в него, ще подпомогнат 
процеса, свързан със затвърдяване на музикалнослу
ховите представи. 

В края на часа учениците имат възможност за 
самооценка.

1

2

3

4

5

6
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Тема: „Връх Шипка“
Урок за нови знания (с. 54)
Ново понятие: духови музикални инстру
менти
Опорни думи: размер 4/4, цяла пауза

Встъпителна част:
Подходящо е урокът да започне с разпяване с 

песента „Родина“ (музика Георги Спасов, текст 
Младен Исаев) и с кратка беседа за Трети март и 
историческия връх Шипка. 

Основна част:
1. Разучаване на песента „Връх Шипка“ (музика 

Красимир Милетков, текст Найден Вълчев). При из
пълнението є е желателно да се наблегне на нейна
та изразителност, като учениците следват дви
жението на мелодията.

2. Задачата е свързана с текста на песента и 
открояване на найярките думи, с които поетът е 
описал величието на връх Шипка.

3. Въвеждането на новото понятие духови му
зикални инструменти е на практическа основа чрез 
актуализиране на знания за изучени музикални ин
струменти. Учениците трябва да разпознаят кои 
от илюстрираните инструменти са духови и кои 
от тях са народни. Верни отговори: духови – кла

ринет, тромпет, гайда и кавал; народни – гайда и 
кавал.

4. Задача за определяне по звучност какви ин
струменти свирят в оркестъра, който изпълнява 
марша „Де е България?“ (оркестрация Ангел Ангел
ски) чрез избор от две възможности. Верен отго
вор: духов оркестър.

5. Размерът 4/4 и съответстващата му цяла 
пауза са представени графично в новите знания. 
Въвеждането му е обвързано с марша за възприема
не „Де е България?“ и въпроса „На колко се брои?“. 
Удачно е да се обърне внимание на учениците, че 
маршът може да се брои на 2 и на 4, т.е. да бъде 
изписан в 2/4 или в 4/4. 

Заключителна част:
Обобщение на знанията за Трети март и за мар

шовете, които звучат на празника. Учениците мо
гат да дадат примери на маршове, които знаят, и 
с помощта на учителя да посочат техния размер.

Открояване на найярките 
думи, с които поетът е 
описал величието на връх 
Шипка.

Изпълнение на песента 
„Връх Шипка“, като се 
следва нейната изрази
телност и движението на 
мелодията. 

Песен за разучаване – 
„Връх Шипка“. 

Нови знания – размер 4/4 
и цяла пауза.

Определяне метрума на 
марша „Де е България“. 
Насочване на вниманието 
на учениците, че маршът 
може да се брои на 2 и на 
4, т.е. да бъде изписан в 
2/4 или в 4/4. 

Определяне по звучност 
какви инструменти 
свирят в оркестъра, 
който изпълнява марша 
„Де е България“. Верен 
отговор: духов оркестър.

5

4

„Родина“ – разпяване. 
Кратка беседа за Трети 
март и историческия връх 
Шипка.

Ново понятие – духови 
музикални инструменти.

Разпознаване кои 
от илюстрираните 
инструменти са духови 
и кои от тях са народни. 
Верни отговори: духови – 
кларинет, тромпет, гайда 
и кавал; народни – гайда и 
кавал.

1

2

3
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Тема: Националният празник на България
Вид на урока – наблюдение (с. 55)

Въвеждаща част:
По учебна програма учениците трябва да посе

тят концерти, свързани с Националния празник на 
България. В случай че това не може да се осъщест
ви, урокът предлага алтернативи, включващи раз
лични подходящи за темата дейности.

Основна част:
1. Въвеждане на темата за празника чрез при

помняне и изпълнение на подходящи за празни
ка песни като новата песен от предходния урок 
„Връх Шипка“ (музика Красимир Милетков, текст 
Найден Вълчев) и учената във втори клас „Знамето 
ни е трицветно“ (музика и текст Милан Митов). 

2. С помощта на учителя учениците трябва да 
си припомнят заглавия на песни, подходящи за праз
ника.

3. Задачата е свързана с предходната – учени
ците трябва да си припомнят музикални пиеси, 
подходящи за празника. Необходимо е да бъде при
помнен „Химн на Република България“, като учени
ците бъдат провокирани сами да направят това 
предложение. Желателно е химнът да бъде включен 
като музикален пример за възприемане.

Изпълнение на „Връх 
Шипка“ и „Знамето ни е 
трицветно“.

Припомняне на музикални 
пиеси, подходящи за 
празника. „Химн на 
Република България“ за 
възприемане.

Припомняне заглавия 
на песни, подходящи за 
празника.

При възможност 
учениците могат да 
посетят тържествата 
за Националния празник 
на България в селището, 
където живеят и да 
споделят след това кое 
им е направило направило 
впечатление.

Изготвяне на проект за 
училищно тържество, 
посветено на Трети 
март.

6

4

2

Беседа върху изучаваните 
жанрове в празничната 
програма по радиото и 
телевизията.

4. Задачата е свързана с изготвяне на проект за 
училищно тържество, посветено на Трети март. 
Посочени са възможни дейности, включващи как
то избор и представяне на подходящ музикален 
материал и стихотворения, така и цялостно ор
ганизиране на празника: украсяване на сцената с 
подходящи портрети и картини, помагане при оз
вучаването є и записването на тържеството.

5. При проследяването на празничната програ
ма по радиото и телевизията и нейното осъждане 
с помощта на учителя учениците трябва да дадат 
примери за присъствието на изучаваните жанрове 
в ежедневието и празника на хората, като изразят 
и аргументират собственото си мнение за това 
кое им е харесало и защо.

6. При възможност учениците могат да посе
тят тържествата за Националния празник на Бъл
гария в селището, където живеят, и да споделят 
след това кое им е направило впечатление.

Заключителна част:
Учениците могат да обобщят знанията си за 

празника Трети март и за дейностите, свързани с 
музиката, които са подходящи за този ден. 

В края на часа учениците имат възможност за 
самооценка.

1

3

5
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Тема: „Весел дъжд“
Урок за нови знания (с. 56)
Ново понятие: първи път, втори път

Въвеждаща част:
Урокът може да започне с народната песен „За

вило се вито хоро“ (обр. Валери Костов), като се 
постави задачата да бъдат подчертани нейният 
хороводен ритъм и настроение. 

Основна част:
1. Прочитане на текста на песента „Весел 

дъжд“ (музика и текст Борислав Мирчев). Ученици
те трябва да опишат пролетния дъжд, като из
ползват думи от текста. Желателно е внимание
то да бъде насочено към третия куплет, в който 
няма повторение. 

2. Задачата следва предходната, като се прос
леди разликата в изпяването на трите куплета. 
Учениците трябва да изберат вярната схема. Цел
та е да бъде насочено вниманието към повторе
нието, преди да бъде въведено новото понятие. 
Желателно е да се обърне внимание, че повторе
нието може да бъде и в текста. Верен отговор: 
в първия и втория куплет текстът се изпява два 
пъти върху една мелодия (първата схема), при тре
тия – мелодията се повтаря, но текстът е разли
чен. 

3. Новото понятие първи път, втори път се 
въвежда чрез възприемане на кратката пиеса за 
пиано „Игра на топка“ (музика Борислава Танева). 
Учениците трябва да проследят с вдигане на ръка 
кога мелодията се повтаря – в началото на вто
рото прозвучаване, и кога е различна – в края на 
второто прозвучаване. При избора на подходящия 
знак те ще се запознаят и с неговото означаване 
като схема с два триъгълника – при повторение, и с 
триъгълник и пресечен триъгълник при първи път, 
втори път.

4. Учениците трябва да разграничат знаците 
за повторение и първи и втори път, като посочат 
верния за първите два куплета на новата песен 
„Весел дъжд“. Може да им бъде припомнена втора
та задача за повторението на текста на песента. 
Верен отговор: знак за повторение.

5. Задачата е свързана с ритмична дейност. По 
зададена схема учениците трябва да изпълнят съп
ровода на песента.

Заключителна част:
Обобщаване на понятията повторение и първи 

и втори път.

Прочитане на текста 
на песента. Описване на 
пролетния дъжд.

Откриване на разликата 
в изпяването на трите 
куплета и избор на 
вярната схема. Верен 
отговор: в първия и 
втория куплет текстът 
се изпява два пъти върху 
една мелодия (първата 
схема), при третия – 
мелодията се повтаря, но 
текстът е различен. 

Песен за разучаване – 
„Весел дъжд“.

Разграничаване на знак 
за повторение и първи и 
втори път чрез избор на 
верния знак за първите 
два куплета на „Весел 
дъжд“. Верен отговор: 
знак за повторение.

Ритмична дейност – 
изпълнение на съпровод 
на песента по зададена 
схема.

Въвеждане на новото 
понятие чрез 
възприемане на пиесата 
„Игра на топка“. Избор на 
вярната схема.

3

4

„Завило се вито хоро“ – 
разпяване.

Ново понятие – първи 
път, втори път.

1

2

5
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Тема: „Весел дъжд“
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 57)

Въвеждаща част:
1. Удачно е урокът да започне с разпяване с пе

сента „Весел дъжд“ (музика и текст Борислав Мир
чев), като се изберат солисти, които да изпълня
ват куплетите, а всички заедно пеят припева.

Основна част:
2. Задача за определяне на музикалния размер на 

песента „Весел дъжд“. Верен отговор: 2/4.

3. Задачата е за затвърждаване на знанията за 
новото понятие първи и втори път чрез сравня
ване на пиесата „Игра на топка“ с новата пиеса 
за пиано „Мама“ (музика Борислава Танева). Учени
ците трябва да посочат вярното твърдение и за 
двете. Верен отговор: второто твърдение – и 
при двете се повтаря вторият път. 

4. Задачата е свързана с предходната. Ученици
те трябва да напишат в тетрадките си верния 
отговор на задача 3 – и при двете се повтаря два 
пъти, като знак и като схема, като си помогнат с 
изображенията на с. 56.

5. Изпълнение на пролетната картина, като 
учениците следват указанията, написани в учебни
ка.

Заключителна част:
Обобщават се знанията за понятието първи и 

втори път. С помощта на учителя може да бъде 
проведена и кратка беседа за пролетта.

В края на часа учениците имат възможност за 
самооценка.

„Весел дъжд“ – разпяване 
със солисти, които да 
изпълняват куплетите, 
а всички заедно пеят 
припева.

Затвърждаване на 
знанията за новото 
понятие първи и втори 
път чрез сравняване на 
пиесата „Игра на топка“ с 
друга пиеса „Мама“. Верен 
отговор: и при двете се 
повтаря вторият път. 

Определяне на музикалния 
размер на песента „Весел 
дъжд“. Верен отговор: 
2/4.

Задачата е свързана 
със зад. № 3. Учениците 
трябва да напишат 
в тетрадките си 
верния отговор на 
задачата – и при двете 
се повтаря два пъти, 
като знак и като схема, 
като си помогнат с 
изображенията на с. 56.

4

2

Изпълнение на пролетната 
картина, като учениците 
следват указанията, 
написани в учебника.

5

1

3
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Тема: „Ой, Лазаре“
Урок за нови знания (с. 58)

Въвеждаща част:
Подходящо е разпяването да бъде осъществено 

с песента „Весел дъжд“ (музика и текст Борислав 
Мирчев), като учениците предадат вярно настро
ението є.

Основна част:
1. Разучаването на новата песен народна песен 

„Ой, Лазаре“ е свързано с актуализиране и разширя
ване на знанията за празника Лазаровден и обичая 
лазаруване.

2. Учениците трябва да свържат вярната схема 
с хорото, на което може да се танцува песента 
„Ой, Лазаре“. Задачата актуализира знанията за 
пайдушко хоро. Верни отговори: квадрат и право
ъгълник; пайдушко.

3. Възприемане на „Валс на цветята“ от балета 
„Лешникотрошачката“ (музика Пьотр И. Чайков
ски) и разпознаване на Чайковски от поместените 
две снимки.

4. Възприемане на откъс от „Валс на цветята“ 
със задача за разпознаване на звука на арфата чрез 
вдигане на ръка, като се разграничи нейният тем
бър на струнен инструмент.

5. След като прочетат внимателно четирите 
твърдения, учениците трябва да посочат кое от 
тях не е вярно за празника на цветята. Верен от
говор: в.

Заключителна част:
Обобщават се знанията за Лазаровден и Цвет

ница като пролетни празници. 

Беседа за Лазаровден и 
обичая лазаруване.

Свързване на вярната 
схема с хорото, на което 
може да се танцува 
песента „Ой, Лазаре“. 
Актуализиране на 
знанията за пайдушко 
хоро. Верни отговори: 
квадрат и правоъгълник; 
пайдушко.

Песен за разучаване – „Ой, 
Лазаре“.

Разпознаване звука на 
арфата (вдигане на ръка) 
във „Валс на цветята“.

Избор на твърдението, 
което не е вярно за 
празника на цветята. 
Верен отговор: в.

5

4

„Весел дъжд“ – разпяване.

Възприемане на „Валс на 
цветята“ от балета 
„Лешникотрошачката“ 
(музика Пьотр И. 
Чайковски) и визуално 
разпознаване на Чайковски 
от поместените две 
снимки.

1

2

3
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Тема: „Ой, Лазаре“
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 59)

Въвеждаща част:
1. Изпълнение на песента „Ой, Лазаре“, като 

класът се раздели на три групи. Всяка група пее по 
един куплет. Учениците трябва вярно да предадат 
настроението на песента и танцувалния є харак
тер като пайдушко хоро.

Основна част:
2. Повторно изпълнение на песента „Завило се 

вито хоро“, като сега учениците я представят с 
танцови движения.

3. Задача за разграничаване на двете понятия: 
повторение и първи и втори път. Учениците тряб
ва да си припомнят мелодиите на песните „Сур
вакарска“ и „Завило се вито хоро“ и да изберат 
подходящата схема за всяка. Верни отговори: „Сур
вакарска“ – за първи и втори път; „Завило се вито 
хоро“ – за повторение.

4. Задачата логично следва предходната и зат
върдява знанията за графичното изображение на 

знака за повторение и за първи и втори път. Уче
ниците трябва да посочат знака за песента „Ой, 
Лазаре“. Верен отговор: а.

5. Затвърдяване на знанията за валса и неговия 
размер 3/4. Учениците трябва да изберат подхо
дящия модел, който му съответства. Верен отго
вор: три четвъртини.

6. Задачата логично следва предходната, свър
зана е с танцова дейност. Учениците трябва да 
съчинят движения за „Валс на цветята“ на Пьотр 
И. Чайковски.

Заключителна част:
В края на часа учениците могат да се самооце

нят, като отговорят на въпросите: През кой се
зон е Лазаровден? С кой друг празник се свързва Ла
заровден (Цветница) и защо той е известен като 
празник на цветята? 

„Ой, Лазаре“ – разпяване, 
като класът се раздели на 
три групи, всяка група пее 
по един куплет. 

Танцова дейност – 
съчиняване на движения за 
„Валс на цветята“.

Избор на подходящата 
схема за „Сурвакарска“ 
и „Завило се вито 
хоро“. Верни отговори: 
„Сурвакарска“ – за първи 
и втори път; „Завило 
се вито хоро“ –  за 
повторение.

Повторно изпълнение 
на песента „Завило се 
вито хоро“, като сега 
учениците я представят 
с танцови движения.

Определяне на 
подходящия графичен знак 
за песента „Ой, Лазаре“. 
Верен отговор: а.

4

2

Затвърдяване на знанията 
за валса и неговия 
размер 3/4 чрез избор 
на подходящия модел, 
който му съответства. 
Верен отговор: три 
четвъртини.

5

1

6

3
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Тема: „Жълтото цвете цъфтеше“
Урок за нови знания (с. 60) 
Ново понятие: акордеон

Въвеждаща част:
Подходяща песен за разпяване е „Ой, Лазаре“, 

свързана тематично с пролетните фолклорни 
празници. Задачата при изпълнението е подчерта
ване на ритъма на пайдушкото хоро чрез пляскане 
с ръце на второ удължено време.

Основна част:
1. Учениците трябва да разучат новата народ

на песен „Жълто цвете цъфтеше“ и да открият 
какъв танц е подходящ за нея. Верен отговор: пай
душко.

2. Припомняне на песента „Великденски звън“ 
(музика и текст на Борис Тричков), която се учи 
във втори клас. Учениците трябва да посочат 
с кои думи от текста се известява идването на 
празника Великден. В песента многократно се пов
тарят: „бим, бам, бум“.

3. Задачата е за съчиняване на съпровод на две
те песни в урока – „Жълтото цвете цъфтеше“ и 

„Великденски камбани“, като учениците подберат 
подходящи инструменти.

4. Новото понятие акордеон се въвежда с „Вър
бишка ръченица“, изпълнява Борис Карлов. Ученици
те трябва да се опитат сами да опишат неговия 
звук.

5. Задачата е свързана с представянето на бо
гатите възможности на акордеона. Освен народна 
музика на него се изпълнява и класически реперто
ар, представен чрез „Валс“ № 2, оп. 64, от Фреде
рик Шопен. Учениците трябва да съчинят танцови 
движения върху музиката.

Заключителна част:
Обобщават се знанията за акордеона и за начина 

му на звукоизвличане, като се сравнява с органа.

Учениците трябва да 
разучат новата народна 
песен  и да открият какъв 
танц е подходящ за нея. 
Верен отговор: пайдушко.

Припомняне на песента 
„Великденски звън“, която 
се учи във втори клас. 
Учениците трябва да 
посочат с кои думи от 
текста се известява 
идването на празника 
Великден. В песента 
многократно се повтарят: 
„бим, бам, бум“.

Песен за разучаване 
– „Жълто цвете 
цъфтеше“.

Още за новото понятие 
– акордеон.

Описване звука на 
акордеона чрез 
„Върбишка ръченица“ за 
възприемане. 

Представяне на 
богатите възможности 
на акордеона. 
Възприемане на „Валс“ № 
2, оп. 64, от Ф. Шопен. 
Съчиняване на танцови 
движения върху музиката.

5

4

„Ой, Лазаре“ – разпяване.

Ново понятие – акордеон.

Задачата е за съчиняване 
на съпровод на двете 
песни в урока – „Жълтото 
цвете цъфтеше“ и 
„Великденски камбани“, 
като  учениците подберат 
подходящи инструменти.

1

2

3
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Тема: Пролетни празници
Урок за наблюдение (с. 61)

Въвеждаща част:
Както и при другите наблюдения, по учебна 

прог рама учениците трябва да посетят концерти 
в рамките на местни музикални форуми. Това е осо
бено подходящо за пролетните празници. В случай 
че това не може да се осъществи, учениците мо
гат да проявят инициатива, като сами организи
рат своя празник.

Основна част:
Урокът предлага сценарий за честване на праз

ника лазаруване.
Сценарият е структуриран в 9 описани в учеб

ника последователни дейности, които следват 
отделните моменти във фолклорния ритуал.

1. Украсяване на класната стая. 

2. Влизане в роли на лазарки и стопани на къща
та.

3. Влизане на лазарките с песента „Ой, Лазаре“.

4., 5. и 6. Традиционни диалози между лазарките 
и стопаните на къщата.

7. Изпяване на песента „Жълтото цвете цъф
теше“ и танцуване на пайдушко хоро.

8. Сбогуване със стопаните.

9. Излизане на лазарките от къщата с песента 
„Ой, Лазаре“.

Сценарият е насочващ, може да бъде обогатен и 
с други подходящи песни, с повече танцувална дей
ност и т.н.

Заключителна част:
На края на часа учениците могат да обсъдят 

своето участие в представянето на сценария и да 
изберат знака за самооценка.

Изпълнение на сценарий 
за честване на празника 
лазаруване, като се 
следват описаните в 
учебника 9 последователни 
дейности, които 
съответстват на 
отделните моменти във 
фолклорния ритуал.



90

Тема: „Слава вам, творци велики“ 
Урок за нови знания (с. 62)

Въвеждаща част:
Подходяща за разпяване е песента „Родина“ (му

зика Георги Спасов, текст Младен Исаев). При из
пълнението трябва да се обърне внимание на тек
ста и характера на мелодията. 

Основна част:
1. При разучаването на новата песен „Слава 

вам, творци велики“ (популярна мелодия, текст 
Слави Гинчев) специално трябва да се обърне вни
мание на текста на песента. Учениците трябва да 
открият думи в него, с които е описано делото на 
великите творци. 

2. Задачата е за разграничаване на подходящия 
размер на песента от три възможности. Верен 
отговор: 4/4.

3. С новата песен е свързана и трета задача, в 
която учениците определят нейното темпо. Ве
рен отговор: умерено.

4. Задачата е за определяне на характера на му
зиката за възприемане – „Химн на св. св. Кирил и 
Методий“, като учениците сами трябва да пред
ложат прилагателни, които са подходящи според 
тях.

5. Учениците актуализират знанията си от 
пред ходни години и разпознават авторите на 
„Химн на св. св. Кирил и Методий“: Панайот Пип
ков и Стоян Михайловски.

6. Задачата е свързана с музиката за възприема
не. Учениците трябва да разпознаят гласовете, 
които чуват, и да определят вида на хоровия със
тав, който изпълнява химна. Верен отговор: дет
ски.

7. Разпознаване на три познати песни по първия 
куплет на техния текст и припомняне на техните 
мелодии. Верен отговор: „Родна реч“ и две песни, 
учени във втори клас – „Народните будители“ и 
„Днес, ден славен“.

8. Учениците могат да предложат и други песни, 
подходящи за 24 май.

9. Задачата е свързана с предходните две. Уче
ниците трябва да подредят песните в две групи: 
прославящи светите братя и посветени на буди
телите.

10. Дискусия върху стихове от текста на песен
та „Слава вам, творци велики“: „Вий очите ни раз
крихте за наука и добро“.

Заключителна част:
Обобщават се знанията за светите братя и 

тяхното дело.

Разглеждане на текста на 
песента. Откриване на 
думите в него, с които 
е описано делото на 
светите братя. 

Разграничаване на 
подходящия размер на 
песента „Слава вам, 
творци велики“. Верен 
отговор: 4/4.

Песен за разучаване 
– „Слава вам, творци 
велики“.

Актуализиране на знания 
от предходни години чрез 
разпознаване визуално на 
авторите  на „Химн на 
св. св. Кирил и Методий“: 
Панайот Пипков и Стоян 
Михайловски.

Определяне на вида на 
хоровия състав, който 
изпълнява химна. Верен 
отговор: детски.

6

5

„Родина“ – разпяване.

Определяне на характера 
на музиката за 
възприемане „Химн на св. 
св. Кирил и Методий“, 
като учениците сами 
трябва да предложат 
прилагателни, които са 
подходящи според тях.

Определяне на темпото 
на новата песен. Верен 
отговор: умерено.

1

2

3

4



91

Тема: Магията на музиката
Урок за обобщение (с. 64 – 65)

Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне с актуализиране на 

знания за песните „Весел дъжд”, „Приказките”, „Ро
дина” и „Завило се е вито хоро“. Целта на задача 1 
е учениците да разграничат народната песен от 
авторските и да свържат всяка с нейния компози
тор. Верен отговор: „Весел дъжд“ – Боби Мирчев, 
„Приказките“ – Маргарита Шоселова, „Родина“ – 
Георги Спасов, „Завило се е вито хоро “ – народна 
песен.

Основна част:
2. Работата със задачата изисква определяне на 

метрума на народната песен от задача 1 и избор 
на метрична схема от дадените. Верен отговор: 
първи модел с два квадрата. Класът я изпява, като 
съпровожда с пляскане с ръце.

3. Задачата актуализира знанията за петоли
ние, междулиния, разположението на нотите вър
ху петолинието и съответстващите им тонови 
имена. Верни отговори: петолиние, междулиния, 
от долу нагоре, „до“, „ре“, „ми“, „фа“, „сол“, „ла“, 
„си“, думите, числата.

4. Отговорът на задачата „Открий пропусна
тите ноти. Напиши ги като четвъртини в нотна
та тетрадка.“ е свързан с познаване на графичния 
белег на цяла, половина, половина с точка, четвър
тина и осмина нота. 

5. Верните отговори в задачата: „до“ осмина, 
„ре“ половина, „ми“ четвъртина, „фа“ половина 
с точка, „сол“ четвъртина, „ла“ осмина, „си“ цяла 
нота, „до“ четвъртина. Найдълга – „си“ цяла нота.

6. В задачата „Какво липсва в нотните приме
ри?“ се очаква учениците да анализират разполо
жението на изучаваните нотни стойности и паузи 
в размери 2/4, 3/4, и 4/4. Верни отговори: а) размер 
2/4; б) половина пауза. А) песен „Ре свири на тром
пет“; Б) песен „Гласът на кукувичката“.

7. Задачата прави връзка с математика и разви
ва креативността при работа с нотните стой
ности в размер 2/4, 3/4 и 4/4. Верни отговори: 1. 
осмина, осмина, осмина; 2. половина; 3. четвърти
на и половина.

8. Задачата е свързана с произведения за възпри
емане. Очаква се учениците да разпознаят инстру
менталните откъси от репертоара за слушане и 
да ги свържат с техните автори. Вер ни отговори: 
„Прелюд“ – Йохан Себастиан Бах, „Игра на топка“ 
– Борислава Танева, „Валс № 2“ – Дмитрий Шоста
кович.

9. Задачата изисква изпълняване по избор на 
пеен от училищния репертоар и определянето є 
като авторска или народна. 

10. Верен отговор на задачата: гайда.

Заключителна част:
Обобщават се основните дейности и понятия 

– петолиние, междулиния, разположението на изу
чаваните нотни стойности и паузи в размери 2/4, 
3/4 и 4/4, познава графичния белег на цяла, полови
на, половина с точка, четвъртина и осмина нота и 
съответстващите им паузи, развива способност
та си за възприемане на музикално произведение с 
определена задача и открива име на музикален ин
струмент чрез попълване на липсващи букви.

В края на часа учениците имат възможност за 
самооценка.

1

2

3

4

5

7

6

8

9

10
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Тема: Да разбирам музиката, вече мога
Урок за диагностика (с. 67 – 68)

Общи инструкции:
Както и предходните два диагностични ин

струмента в учебника (за входно и междинно 
ниво), така и този, предназначен за изходно ниво, 
съдържа 10 задачи. Той също е разработен в два ва
рианта – за учебника и работен лист за ученика в 
книгата за учителя. 

Музикалният материал, включен към задачите, 
съдържа произведения, които присъстват в обра
зователното съдържание, представено в насто
ящия учебник и в звуконосителите към него. В таб
лицата, поместена след методическите бележки, 
всяка задача е представена в следните четири ас
пекта, познати от първи и втори клас:

– очакван резултат – знания, умения и отношения;
– област на компетентност;
– познавателно ниво;
– критерии и показатели за оценка.

Методически насоки:
1. Чрез задачата „Изпей песента „Си и До танцу

ват валс“. Кои ноти липсват в припева?“ се очаква 
учениците да покажат, че осъзнават отношения
та между тоновете в музикалната стълбица, но
тите, чрез които се означават, както и тяхната 
последователност. 

2. „Чуй произведенията. За кое се отнася: умере
но темпо, плавна мелодия, равномерно броене на 
3, размер 3/4?“ е задача, чрез която се цели да се 
установи нивото на умението на третокласници
те, свързано с разграничаване на изучени жан рове, 
на основата на няколко музикалноизразни средства, 
както и с графичния белег на някои от тях: напри
мер размер 3/4 като знак на равноделен тривреме
нен метрум.

Музикален материал:
а) „Синовен дълг“ – Маестро Георги Атанасов
б) „Валс № 2“ – Дмитрий Шостакович
в) „Гласът на птиците“ – ЖанФилип Рамо

3. Чрез задача „Чуй марша „Де е България?“. Как
ви музикални инструменти го изпълняват?“ се пре
доставя възможност за диагностициране на ниво
то на развитие на умението за разграничаване на 
групи музикални инструменти чрез тембрите им.

4. „Открий духовите инструменти.“ е задача, 
чрез която се цели да се установи доколко това по
нятие е усвоено от третокласниците чрез разпоз
наване на тази група инструменти от останалите 
по външен вид.

5. Задачата „Изпей припева на песента „Ре сви
ри на тромпет“. Коя е вярната схема?“ създава 
възможност за определяне на основни формообра

зуващи принципи – еднаквост, различие и подобие 
в песни от училищния репертоар, по слух и с помо
щта на графични средства.

6. „Свържи имената на композиторите с подхо
дящите снимки.“ е задача, чрез която третоклас
ниците имат възможност да покажат знанията 
си, свързани с познати творци, чиито произведе
ния са включени в музикалния материал през тази 
учебна година.

7. Развитието на умението на учениците да 
определят изпълнителския състав в изучена през 
учебната година музикална творба, както и да на
зоват името на нейния автор се установява чрез 
задачата „Чуй песента „Ерген деда“. Избери вярна
та комбинация“.

8. Дивергентното мислене на третокласници
те, чрез което те имат възможност да дадат 
различни верни отговори към една задача, се осъ
ществява чрез условието на задачата „Попълни 
оцветените празни места с ноти и паузи според 
размера“.

9. Задачата „Кой е излишният инструмент?“ е 
насочена към компетентността като очакван ре
зултат от обучението, изразяваща се в разгранича
ване на народните инструменти от останалите. 

10. Задачата „Кои от предложените произве
дения са подходящи за телевизионно фолклорно 
състезание „Можеш ли да ме надпееш“?“ създава 
възможност за учениците да коментират при
съствието на народната музика в телевизионна 
програма, както и да изразят мнението си по от
ношение на подбор на музикален материал за опре
делен телевизионен формат.

Музикален материал:
„Ой, Лазаре“ „Народните будители“
„Родина“   „Жълтото цвете“
„Гласът на гайда“ „Завило се вито хоро“

Ключ на отговорите: 
1. зад.: ре, фа, ла
2. зад.: „Валс № 2“ – Дмитрий Шостакович
3. зад.: духови и ударни
4. зад.: флейта,тромпет и кларинет
5. зад.: втора схема
6. зад.: 1. снимка – Й. С. Бах, 2. снимка – Камий 

СенСанс, 3. снимка – Панайот Пипков, 4. снимка – 
Добри Христов 

7. зад.: Аа3
8. зад.: възможни комбинации, равни на 3/4, 

като: половина с точка, четвъртина – половина, 
четвъртина – четвъртина пауза – четвъртина и 
др.

9. зад.: орган
10. зад.: „Ой, Лазаре“, „Жълтото цвете“, „Зави

ло се вито хоро“
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№ на 
зада-
чата

Очакван резултат – знания, 
умения и отношения

Област на ком-
петентност

Познавател-
но ниво

Критерии и показатели за 
оценка

1 Познава петолиние, ключ „сол”, 
разположението на нотите 
върху петолинието и съответ
стващите им тонови имена. 

Елементи на 
нотописа 

Разбиране Правилност на отговорите:
– за всеки верен отговор: 1 т.
Общ брой за цялата задача: 3 т.

2 Свързва метричната пулсация и 
характера на музиката с изуча
ваните жанрове. 

Музикални 
жанрове 

Анализ Правилност на отговорите:
– верен отговор: 1 т.

3 Разграничава по тембър 
духовите инструменти от 
останалите.

Вокална и 
инструментална 
музика 

Разбиране Правилност на отговорите:
– верен отговор: 1 т.

4 Разпознава по външен вид духо
ви музикалните инструменти.

Вокална и ин
струментална 
музика

Разбиране  Правилност на отговорите:
– за всеки верен отговор: 1 т.
Общ брой за цялата задача: 3 т.

5 Определя еднаквост, различие и 
подобие в песни от училищния 
репертоар по слух и с помощта 
на графични средства. 

Еднаквост, 
различие, 
подобие 

Анализ Правилност на отговорите:
– верен отговор: 1 т.

6 Назовава четири имена на 
български и чужди музиканти 
– композитори и изпълнители, 
свързани с изучавания материал. 

Авторска и на
родна музика 

Знание Правилност на отговорите:
– за всеки верен отговор: 1 т.
Общ брой за цялата задача: 4 т.

7 Разпознава звучността на 
женски хор.

Вокална и 
инструментална 
музика 

Разбиране Правилност на отговорите:
– за всеки верен отговор: 1 т.
Общ брой за цялата задача: 3 т.

8 Анализира разположението на 
изучаваните нотни стойности 
и паузи в размер 3/4.

Метрум и 
размер 

Анализ Правилност на отговорите:
– за всяка вярна комбинация: 1 т.
Общ брой за цялата задача: 3 т.

9 Разграничава народните ин
струменти от останалите. 

Вокална и ин
струментална 
музика 

Разбиране Правилност на отговорите:
– за всеки верен отговор: 1 т.

10 Коментира присъствието на 
разнообразна музика в програми
те на радиото и телевизията. 

Музиката днес Синтез Правилност на отговорите:
– за верен отговор: 1 т.
Общ брой за цялата задача: 3 т.

Таблица на задачите, включени в диагностика в края на учебната година (изходно равнище)

Скала за оценяване на постиженията на учениците 
чрез получен тестов бал:

Максимален брой точки: 23
23 – 15 т. – отлично представяне – усмихнато ли
чице
14 – 7 т. – добро представяне – сериозно личице
6 – 0 т. – слабо представяне – тъжно личице

Скала за самооценяване от учениците:

23 – 15 т. – успях да се справя без помощ – усмихна
то личице
14 – 7 т. – справих се, но допуснах грешки – сериоз
но личице
6 – 0 т. – беше ми трудно – тъжно личице
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Тема: „Искам“
Урок за нови знания (с. 68)

Въвеждаща част:
Като последен час, задачите в урока са пораз

нообразни и стимулират артистичната дейност 
на учениците. Урокът може да започне с разпяване 
с песента „Весел дъжд“ (музика и текст Борислав 
Мирчев), като класът се раздели на три групи. Вся
ка група изпълнява по един куплет, а всичко заедно 
пеят припева.

Основна част:
1. Разучаване на песента „Искам“ (музика Жани

на Янкулова, текст Мая Дългъчева). Задачата, свър
зана с текста на песента, дава възможност чрез 
изреченията, които ще изберат учениците, да 
изкажат своите желания. Да дискутират по въп
росите: „Вярваш ли във вълшебните думи? Има ли 
въшебни думи? Защо са вълшебни?“.

2. В задачата трябва да бъде описан характе
рът на песента, като учениците могат да изберат 
подходящото определение за темпо и за характер 
от предложените. Верни отговори: умерено тем
по, танцувална.

3. Възприемането на тематично подходящата 
песента „Ваканция“ (музика Вячеслав Кушев, текст 
Татяна Балова) поставя и задача за сравняване на 
размера на тази песен с този на „Искам“, като уче
ниците изберат вярното за всяка. Верен отговор 
и за двете: 4/4.

4. Задачата е свързана с текста на песента „Ва
канция“ и провокира учениците да разкажат какво 
очакват да им се случи през лятото.

5. Последната задача предоставя избор и из
пълнение на харесвани песни, които са изучавани 
през годината. Учениците могат да изпеят две от 
найпредпочитаните.

Заключителна част:
Песните за нотите могат да бъдат театрално 

разиграни, като различни ученици влязат в образа 
на различни ноти и изпеят съответната песен, 
а всички пеят двата варианта на песента „Весе
лите ноти“. Първият да се изпълнява в началото, 
а вторият – в края, след представяне на всички 
ноти.

Избор на изреченията, 
чрез които учениците 
ще изкажат своите 
желания. Дискусия върху 
въпросите: „Вярваш ли във 
вълшебните думи? И има 
ли вълшебни думи? Защо са 
вълшебни?“.

Описване на характера 
на песента „Искам“ чрез 
избор на подходящото 
определение за темпо 
и за характер от 
предложените. Верни 
отговори: умерено темпо, 
танцувална.

Песен за разучаване – 
„Искам“.

Възприемането на песен 
та „Ваканция“ и сравня
ване на размера є с този 
на песента „Искам“. 
Верен отговор и за 
двете: 4/4.

Разглеждане на текста 
на песента „Ваканция“ и 
дискусия върху темата 
какво учениците очакват 
от лятната ваканция.

Избор и изпълнение на 
харесвани песни, които са 
изучавани през годината. 
Изпяване на две от 
найпредпочитаните. 
Театрално разиграване на 
песните за нотите.

4

5

3

„Весел дъжд“ – разпяване.

1

2
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ПЕСНИ ЗА РАЗУЧАВАНЕ
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Приложение № 12 към т. 12 

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МУЗИКА ЗА ТРЕТИ КЛАС 
(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Учебната програма по музика за трети клас на 
началния етап от основната образователна сте
пен описва задължителното обучение.

Учебното съдържание е насочено към поната
тъшно надграждане на базисните знания и ком
петентности, които са натрупани в процеса на 
обучение в първи и втори клас. Те са свързани с 
различните аспекти на музикалното изкуство и с 
изграждането на музикалноизпълнителски, музи
калноаналитични, познавателни, социални и други 
компетентности у ученика.

Спецификата на музикалнообразователния процес 
в трети клас предполага акцент върху дейностите, в 
процеса на които се овладяват необходимите знания, 
умения и отношения. Разбирането на базисните зна
ния за музиката, осмислянето и правилната употре
ба на основните понятия се осъществява в процеса 
на дейности като изпълнение на музика, възприемане 
на музика, импровизация на ритъм, без да се натовар
ват учениците с излишни теоретични дефиниции.

Основните учебни теми в трети клас и свърза
ните с тях знания, умения и отношения са субект
но ориентирани – акцентът е поставен върху ак
тивната позиция на ученика в процеса на обучение. 
Учебното съдържание предполага максимално при
ложение на извънучилищния опит на учениците в 
посока от познато към непознато, от найдостъп
ното в практически план към поабстрактното.

В учебното съдържание се открояват някои посъ
ществени нови моменти, свързани с понятията: пе
толиние, нотен ключ, ноти, тонови имена, паузи, раз
мер, такт, тактова черта и други, които поставят 
основите на нотната грамотност на учениците.

Музикалнообразователният процес в трети клас:
 • осигурява условия за разширяване на усвоени

те знания от първи клас и втори клас и пос
тепенно надграждане на нови;

 • създава предпоставки учениците да изпит
ват радост от общуването с музика, прово
кира тяхната артистичност и въображение;

 • създава условия за изява на толерантно из
бирателно отношение към явления от раз
лични типове и видове музика и от различни 
музикални култури, и способност за мотиви
ране на личните музикални предпочитания;

 • изгражда умения в областта на основните 
видове музикални дейности – изпълнение, слу
шане и импровизация;

 • дава основни знания и умения във връзка със 
същността на музиката и социалната є роля;

 • създава условия за разгръщане на личностни
те музикални заложби и интереси.

Образователният процес по музика изисква и ре
ализириране на извънурочни дейности, каквито са 
тържествата във връзка с отбелязване на нацио
нални и календарни празници (коледни, новогодиш
ни, великденски), патронен празник на училището, 
тържество за завършване на учебната година.

Познавателните и развиващите дейности се съ
четават органично с емоционалното отношение 
към музиката и разкриват широки възможности за 
интеграция с други изкуства и извънхудожествени 
сфери.

Учебното съдържание е конкретизирано в 11 
теми, които предполагат надграждане на базисни
те знания и компетентости за основните дейнос
ти в обществената музикална практика: изпълне
ние на музика, възприемане на музика и музикално 
творчество, елементи на музикалната изразност 
– мелодия, ритъм, метрум, темпо, динамика, тем
бър, красотата и разнообразието на българската 
фолклорна музика и обредност, както и връзката 
между музиката и съвременните технологии.

В музикалнообразователния процес по музика 
в трети клас се създават условия за поефектив
но развитие на музикалните способности, като 
съществен фактор за емоционално общуване с 
музиката и успешно реализиране на музикалните 
дейности. Създават се умения за работа в екип, 
съобразяване с мнението на другите и мотивация 
за активно участие в педагогическото взаимо
действие учител – ученик.

В процеса на дейностите, изнесени в извънучилищ
на обучаваща среда, се натрупват музикални впечат
ления и богат социален опит относно многообразно
то функциониране на музиката в живота на хората, 
за възможностите на съвременната озвучителна 
техника като фактор за качеството на концертни
те изяви, както и конкретни слухови представи от
носно звуковата специфика на градската среда, кои
то обогатяват слуховия опит на учениците.

Изброените теми са примерни и конкретиза
цията на тяхната формулировка, обем и брой на 
методически единици за нови знания е подчинена 
на изискванията на конкретните условия.
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ В КРАЯ НА КЛАСА

ОБЛАСТИ 
НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ

Музикална практика: 
музициране, възпри
емане на музика

 • Пее наймалко четири песни по избор от училищния репертоар – aвторски и на
родни.

 • Пее песни по избор от извънучилищния репертоар.
 • Възпроизвежда ритмичен съпровод по графичен модел и по нотен запис.
 • Импровизира съпровод върху песни и инструментална музика по свой избор.
 • Разпознава три характерни откъса от музикални творби от репертоара за слу

шане, сред които наймалко два инструментални.
Елементи на музикал
ната изразност

 • Определя със свои думи музикалноизразните средства: мелодия, характер, темпо, 
динамика.

 • Разпознава по тембър и външен вид музикалните инструменти: кларинет, орган, 
акордеон.

 • Знае принципа на звукоизвличане при духовите инструменти.
 • Разграничава звучността на женски и смесен хор.
 • Определя еднаквост, различие и подобие в песни от училищния репертоар.
 • Определя метрума на музика в размери 2/4, 3/4, 5/8 и 7/8 в песни и инструментал

ни произведения от училищния репертоар, и размери 2/4, 3/4, и 4/4 в леки нотни 
примери.

 • Познава основни елементи на нотописа: петолиние, сол ключ, ноти и съответ
стващите им тонови имена, нотни стойности и паузи до осмина.

 • Проследява по слух и с опора върху елементарен нотен текст посоката на ме
лодията (възходяща, низходяща, повтарящи се тонове) и вида на мелодичното 
движение (постепенно движение и скок в мелодията).

Музика и игра  • Играе право хоро и ръченица.
 • Импровизира танцови движения върху характерна музика от различни стилове 

по свой избор.
Музика и общество  • Разпознава основни музикални жанрове: марш, валс, право хоро, пайдушко хоро, 

ръченица в позната и непозната инструментална музика и песни на основата на 
типични жанрови белези – метрум, характер, темпо.

 • Изброява наймалко четири имена на български и чужди музиканти – композитори 
и изпълнители, свързани с изучавания материал.

 • Дава примери за функционирането на авторска и народна музика в ежедневния 
живот и в празниците.

 • Коментира музиката, смисъла и символиката във фолклорни обреди и участието 
на деца в тях.

 • Коментира фолклорна музика и обреди на различни етноси в България.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Глобални теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия*

Пеене на песни  • Изпълнява четири песни от училищния репертоар – авторски и 
народни.

 • Изпълнява по избор песни от извънучилищния репертоар.
 • Възпроизвежда мелодията и метроритъма според индивидуални

те си възможности.
 • Пресъздава характера на песента при изпълнение.
 • Синхронизира изпълнението си със съпровода и общата звучност.
 • Следва указанията и жестовете на учителя.
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Глобални теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия* 

 • Мотивира избора си на предпочитана песен.
 • Проявява емоционално отношение и артистичност при из

пълнение на песни.

Ритмичен 
съпровод

 • Съпровожда песни и подходящи инструментални откъси от 
училищния и/или извънучилищния репертоар, като се ръково
ди от метрума и темпото при изпълнение на съпровода.

 • Изпълнява съпровод по графичен запис на метрум и ритъм.
 • Подбира подходящи средства за съпровод съобразно характе

ра на музиката.
 • Съпровожда по нотен запис подходящи песни в размери 2/4, 

3/4 и 4/4.
 • Импровизира ритмичен съпровод върху песен или инструмен

тален откъс по избор.
 • Участва в съчиняването на тематични звукови картини.

Слушане на музика  • Слуша музика с определени задачи относно характер, музикал
ноизразни средства и други.

 • Проследява мелодия, характер, темпо и динамика в подходя
щи инструментални творби и ги използва като слухова опора 
при разпознаване.

 • Разпознава песен по характерен ритъм.
 • Разпознава наймалко два инструментални откъса от репер

тоара за слушане.

Елементи на музи
калната изразност

 • Определя със свои думи темпо, динамика и характер на музи
ката в подходящи примери.

 • Подбира подходящи определения за звучността на изучавани
те инструменти.

 • Пресъздава характера на изпълняваните песни.
 • Разпознава инструментална творба по характер, темпо, ди

намика и тембър.

Вокална и инстру
ментална музика

 • Разпознава по външен вид и тембър музикалните инструмен
ти: кларинет, орган, акордеон.

 • Познава принципа и различни начини на звукоизвличане при ду
ховите инструменти.

 • Разграничава по тембър духовите инструменти от остана
лите.

 • Разграничава народните инструменти от останалите.
 • Разпознава звучността на женски хор и смесен хор.

 • кларинет
 • орган
 • акордеон
 • духови инстру

менти
 • женски хор
 • смесен хор

Еднаквост, разли
чие,
подобие

 • Определя еднаквост, различие и подобие в песни от училищ
ния репертоар по слух и с помощта на графични средства.

Метрум и размер  • Разграничава и отчита равномерна и неравномерна пулсация 
„на две” и „на три”.

 • Отразява метрума двигателно и го свързва с графичен модел.
 • Разпознава метрума на музика в размери 2/4, 3/4, 4/4, 5/8 и 

7/8.
 • Разпознава в нотен запис такт, тактова черта и размер.
 • Анализира разположението на изучаваните нотни стойности 

и паузи в размери 2/4, 3/4, и 4/4.

 • такт
 • тактова чер

та
 • размер



118

Глобални теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия* 

Елементи на ното
писа

 • Познава графичния белег на цяла, половина, половина с точка, 
четвъртина и осмина нота и съответстващите им паузи.

 • Свързва изучаваните нотни стойности със съответните то
нови трайности.

 • Изпълнява подражателно ритмични последования от изучава
ните нотни стойности.

 • Познава петолиние, ключ „сол”, разположението на нотите 
върху петолинието и съответстващите им тонови имена.

 • Знае предназначението на обозначенията „знак за повторе
ние” и „първи и втори път”.

 • нота
 • пауза
 • петолиние
 • тонови имена
 • ключ „сол”
 • знак за повто

рение
 • първи и втори 

път

Посока на движе
ние на
мелодията

 • Свързва изучаваните видове мелодическо движение с графи
чен модел и елементарен нотен запис.

Музика и движение  • Танцува право хоро и ръченица върху музика от училищния и 
извънучилищния репертоар.

 • Съчинява тематични танци по характерна музика.
 • Импровизира разнообразни движения върху музика по избор.

Музикални жанрове  • Свързва метричната пулсация и характера на музиката с изу
чаваните жанрове.

 • Разпознава изучаваните жанрове в изпълнение на различни ин
струментални формации.

 • Дава примери за присъствието на изучаваните жанрове в 
ежедневието и празника на хората.

Авторска и народ
на музика

 • Разграничава народната и авторската музика в училищния ре
пертоар.

 • Назовава четири имена на български и чужди музиканти – ком
позитори и изпълнители, свързани с изучавания материал.

 • Коментира присъствието на авторска и народна музика в 
празника и ежедневието.

 • Познава символиката и съдържанието на коледуването, сурва
кането, кукерските игри и лазаруването.

 • Свързва наричания и народни песни с народни обреди и обичаи.
 • Коментира фолклорна музика и обреди на различни етноси в 

България.

Музиката днес  • Познава съвременни музикални инструменти: електрическа ки
тара, кийборд.

 • Коментира присъствието на разнообразна музика в програми
те на радиото и телевизията.

 • китара
 • кийборд

*Понятията се усвояват на практическа основа.
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ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 
ЗА ГОДИНАТА 

ГОДИШЕН БРОЙ ЧАСОВЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ПРЕДМЕТА ВЪВ ТРЕТИ КЛАС – 48 ЧАСА

Препоръчително разпределение на часовете:

За нови знания 24 часа 50% 

За затвърдяване на новите знания  
и за обобщение

47% 

За наблюдение в извънучилищна обучаваща среда 4 – 5 часа 2%

За контрол и оценка (входно, междинно и изходно 
ниво)

2 – 3 часа 1% 

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 
Оценяването на индивидуалните постижения на учениците по музика в трети клас се осъществява 

предимно устно и стимулира музикалната им изява, свързана с пеене и с възприемане на музиката.
Чрез писмена проверка на знанията и уменията на учениците се диагностицира входното ниво в на

чалото на учебната година и изходното ниво в края на учебната година. Резултатите на учениците, 
установени чрез писмени форми на оценяване, се съхраняват в портфолиото на ученика. Критериите за 
оценяване на писмените работи се обсъждат предварително с класа и се прилагат и за самооценяване на 
ученика. В тях не се включва възпроизвеждане на определения и на теоретични знания.

Поставените оценки са с качествен показател, който може да бъде изразен с разнообразни символи.

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, 
КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ 

Интегративните връзки между музиката и останалите учебните предмети се осъществяват чрез 
общи проблеми, теми и понятия. Интеграцията с останалите изкуства и с другите културнообразова
телни области съдейства за изграждане на цялостна и единна представа за света и разкриване на общи 
закономерности в историческото и съвременното им развитие.

Спецификата на музикалнообразователния процес създава условия за придобиване на ключовите компе
тентности:
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Ключови  
компетентности 

Дейности и междупредметни връзки

Компетентности в 
областта на българ
ския език

 9 описване на звукови картини, начални умения за изводи и обобщения;

 9 изказване на мнение при възприемане на музиката;

 9 търсене на понятия за определяне на характера на музикалното произведение;

 9 четене и обсъждане на текстове на песни.

Умения за общуване 
на чужди езици

 9 възпроизвеждане на песни по избор на чужд език.

Математическа 
компетентност и 
основни компетент
ности в областта 
на природните нау
ки и на технологи
ите

 9 участие в дидактически игри за затвърдяване на поважните елементи на музи
калната изразност – мелодия, ритъм, метрум, темпо;

 9 изпълнение на музикални произведенията, посветени на различни природни обек
ти и явления.

Дигитална 
компетентност

 9 използване на компютърните технологии за търсене и съхраняване на звукова 
информация;

 9 познаване на съвременни музикални инструменти;

 9 използване на компютърните технологии за търсене и съхраняване на звукова 
информация, познаване на съвременни музикални инструменти.

Умения за учене  9 следване на указания за музикалноизпълнителска дейност;

 9 планиране на собствената дейност в групово музициране;

 9 сравняване на различни музикални произведения, обобщаване, групиране по опре
делен признак, работа с модели;

 9 самостоятелно събиране и използване на информация по време на дейности в 
изнесена обучаваща среда – наблюдение на природна звукова среда;

 9 посещение на концерти в рамките на местни музикални форуми (фестивали, кон
курси, събори и други);

 9 запознаване с предварителната техническа подготовка за озвучаване на музикал
ни изпълнителски изяви.

Социални и граж
дански компетент
ности

 9 обсъждане на различни музикални произведения, стимулиращи учениците към 
пат риотизъм, като например песента „Родна реч“, муз. Добри Христов, текст 
Ран Босилек;

 9 слушане на музика на различните етноси и народи – търпимост, умения за рабо
та в екип и други.

Инициативност и 
предприемчивост

 9 активно участие с музикални изяви в различни тематични дейности – благотво
рителни кампании;

 9 участие в поздравителни концерти (в детски градини, домове за възрастни хора 
и други);

 9 изготвяне на проекти за училищни тържества, сценични музикалнотворчески из
яви и други.



Постигането на образователните цели по предмета може да се осъществи и чрез дейности в извъну
чилищна обучаваща среда:

а) наблюдение в изнесена музикалнотворческа среда:
 − посещение на концерти в рамките на местни музикални форуми (фестивали, конкурси, събори и други);
 − запознаване с предварителната техническа подготовка за озвучаване на музикални изпълнителски изя
ви;
б) наблюдение на жива звукова среда: ориентация в спецификата на градска звукова среда.
Забележка: Посочените дейности са примерни и не изчерпват възможностите за изграждане на меж

дупредметни връзки.

Ключови  
компетентности 

Дейности и междупредметни връзки

Културна компе
тентност и умения 
за изразяване чрез 
творчество

 9 изразяване на емоционалното преживяване при общуването с българския музика
лен и танцов фолклор;

 9 подбиране на музика за отбелязването на български празници, свързани с обред
ния календар.

Умения за подкрепа 
на устойчивото 
развитие и за здра
вословен начин на 
живот и спорт

 9 коментиране на подходящи музикални произведения, изразяващи значението на 
адекватното поведение на човека в природата, на улицата, у дома и на общест
вени места за опазване на човешкото здраве, за опазване на природата, оценява 
значението на природосъобразния начин на живот.
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